
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทํางาน 

โรงพยาบาลองครักษ จังหวัดนครนายก 
……………………………………………….. 

  แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

จัดทําข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร

ในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูก

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลองครักษ จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจการกําหนดมาตรการ

ปองกันและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดําเนินการเม่ือเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ี

จะทําใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

  การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึง

ปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

สิ่งของ ลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืน

ไดรับความเดือดรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม 

รังควานหรือการกระทําใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไขซ่ึงมี

ผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐ

และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

1. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลองครักษ  ควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ

ผูใตบังคับบัญชา 

2. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลองครักษ ควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางาน

สองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไมสนิทสนม/เพศตรงขาม หรือมีผูท่ีไวใจอยูดวยใน

กรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

3. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลองครักษ ควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวง

ละเมิด/คุกคามทางเพศเกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาวเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรให

คําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 



4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการ

ปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีการทํางาน 

5. ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอก

เวลาทํางานหรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจง

ผูบังคับบัญชาระดับตนระบทราบกอนทุกครั้ง 

6. บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นควรคา

การทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุ

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเพศ ซ่ึงผูถูกกระทํา

ไมตองการและมีความเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาบ ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน  

การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลง

ไปท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ้ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึก 

เชนเดียวกัน เปนตน 

2. การกระทําดวยวาจา เชน 

2.1 การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

2.2 การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไม

ตองการเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

2.3  การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การ

โทรศัพทลามก การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ี

ทํางาน 

2.4 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ

และการพูดท่ีสอไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่อง

โกหกหรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

3. การกระทําทางกาย เชน 

3.1 การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรายกายผูอ่ืนอยางมีนัยทาง

เพศการฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอดลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส

ทางกายอ่ืนใดท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 



3.2  การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขา

มุมหรือขวางทางเดิน การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทา

น้ําลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

4. การกระทําอ่ืน ๆ เชน 

4.1 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดโปในท่ี

ทํางานและในคอมพิวเตอรของตน 

4.2 การแสดออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทาง

เพศในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ 

สัญลักษณ ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟชบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 

5. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

5.1 การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษา ดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือคุ

ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวยขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

5.2 การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย

การบังคับใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 

สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• แสดงออกทันทีวาไมพอใจการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น  

• สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 

• บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดย

จดบันทึกวัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม

ซ่ึงถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

• แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

• หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ

รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

• กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอม

จากผูถูกกระทํา 

 

 



กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

  การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ

ในการแกไขปญหาเปนลําดับแรก 

  สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

• ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทํา เพ่ือแจงให

ผูกระทําทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยู

เปนเพ่ือนหรือพูดในนามตนเองได 

• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้ 

๐ รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณ

ข้ึนและใหผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา

ผูบังคับบัญชาละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี 

๐ รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัด

ใหมีการประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย

ชวยเหลือในการยุติเรื่องดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา 15 วัน เชนเดียวกัน 

  สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ 

• ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวนไม

เกิน 5 คน ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของ

คูกรณี โดยมีตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และ

ใหมีบุคคลท่ีผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรม

ดําเนินการสอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดําเนินการทางวินัย

ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการทางวินัย 

• ตรวจสอบขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบครอบ และแจงมาตรการในการแกไข

ปญหาดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลา

ออกไปไดอีก 30 วัน 

• ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน

และจะไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดย

จัดการแกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดรับความ



ยินยอมจากท้ังสองฝาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะ

กันโดยความยินยอมของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

• เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน

เปนลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา 

• กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

• หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกขไดท่ี  www.ongkharakhospital.go.th 

• ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน 

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร ฯ เปนตน 

• ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ

กระบวนการ หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

• ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทํางาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 

   

  

 


