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  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของผู้ทํางาน
ในเร่ืองชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังยังขัดขวาง
โอกาสต่างๆ ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ แม้ประเทศ
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ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทว ี
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 

******** 
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานจัดทํา
ขึ้นตามติคณะรัฐมนตรีคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 1๖ มิถุนายน 25๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจ ากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจกการล่วงละเมิด
หรือทุกคามทางเพศ  ด้วยการสร้างความตระหนักการสร้าความรู้ความข้าใจ การกําหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหา ท่ีเกิดขึ้น และจะดําเนินการต่อกรณี การร้องเรียนเร่ืองการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่าง
ทันท่วงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสียงท่ีจะทําให้เกิดการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศขึ้น 

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 

  การกระทําใดๆ หรือพฤติกรมท่ีสองไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อํานาจท่ีไม่พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ทําทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงของลามก
อนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอย่างอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน
รําคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควาน หรือการกระทํา
การใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเง่ือนไข ซ่ึงมีผลต่อการจ้างงาน       
การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
  • บุคลากรของหวยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 

  • บุคลกรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือทํางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชาผู้ท่ีไม่สนิทสนม/ 
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ท่ีไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เป็นตัน 
  • บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม 

ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว 
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คําปรึกษา รวมท้ังความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 
  • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันปัญหา

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
  • ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ไต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางาน

หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ตา่งประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกคร้ัง 
  • บุคลากรควรมีจิต สํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิ ใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณค่า          

การทํางานของตนเองมากกว่าท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซ่ึงไม่สามารถระบุพฤติกรรม
ได้อย่างครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทําเก่ียวกับเร่ืองเพศ ซ่ึงผู้ถูกกระทําไม่ต้องการ 
และมีความรู้สึกเดือดร้อนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ อาทิ 
  ๑. การกระทําทางสายตา เช่น 
  การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปท่ีคอเส้ือ 
จนทําให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน 
เป็นต้น 
  ๒. การกระทําด้วยวาจา เช่น 
  • การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ 

  • การชักชวนให้กระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผู้ถูกกระทําไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ       

การพูดเร่ืองตลกเก่ียวกับเพศ 
  • การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามกการเรียก

ผู้หญิงด้วยคําท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 
  • การสนทนาเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูด 

ท่ีส่อไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเร่ืองเพศ การสร้างเร่ืองโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผู้อ่ืน 
  ๓. การกระทําทางกาย เช่น 
  • การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคลํา การถไูถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย 

โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัต และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดท่ีไม่      
น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
  • การตามตื้อโดยท่ีอีฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้ งใจใกล้ชิด เกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ          

ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทําทําน้ําลายหก          
การแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 
  ๔. การกระทําอ่ืน ๆ เช่น 
  ㆍการแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความท่ีเก่ียวข้องกับเพศ รวมท้ังการเปิดภาพโป๊ในท่ีทํางาน
และในคอมพิวเตอร์ของตน 
• การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ีสาธารณะ การใช้

สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเร่ืองเพศทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ page เป็นต้น 
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  ๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
  ㆍการให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา 
ดูงาน การเล่ือนเงินเดือนหรือตําแหน่ง การต่อสัญญาการทํางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทําอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ 
เป็นต้น 
  • การขม่ขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทําร้าย การบังคับให้มี 

การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 
สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
  • แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทําของผู้กระทํา และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศนั้น 
  • ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทําหยุดการกระทํา และเรียกผู้อ่ืนช่วย 

  • บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่าย video clip 

(หากทําได้) 
  • บันทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันท่ีท่ีเหตุการณ์ เกิดขึ้น โดยจดบันทึก      

วัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ือของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม ซ่ึงถูกกล่าวถึงแจ้ง
หรืออยู่ในเหตุการณ์ 
  • แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลท่ีไว้ใจทราบทันที 

  • หารือหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

ผู้บังคับบัญชาบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมไปเป็น
เพื่อนก็ได้ 
  • กรณีผู้กระทําอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทํา 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
  การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ปัญหาเป็นอันดับแรก 
  ส่ิงท่ีผู้ถูกกล่วงละมิดหรืคุกคามทางเพศต้องดําเนินการ 
  • ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทําเพื่อแจ้งให้ผู้กระทํา 

ทราบพฤติกรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทํา ผู้ถูกกระทําอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือ 
พูดในนามตนเองได้ 
  • ในกรณีไม่สมารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดําเนินการดังนี้ 

     ๐ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทํา หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น  และให้

ผู้บังคับบัญชาดําเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดําเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี 
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    ๐ ร้องขอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุม

หารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกลเกล่ียช่วยเหลือในการยุติเร่ือง
ดังกล่าว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 
  ส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดขอบต้องดําเนินการ 
  • ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานสอบข้อเท็จจริง จํานวน ไม่เกิน ๕ คน

ประกอบด้วย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมี เพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล              
ท่ีผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟ้งในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดําเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง ท้ังนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดําเนินการทางวินัย ขอให้คณะทํางาน 
นําข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย 
  • ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากคําเนินการไม่เสร็จในกําหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๓๐ วัน 
  • ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่ถือว่า  

ผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทําผิดจริง  
  • เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข

ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทําเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซ่ึงได้รับความยินยอมจากท้ังสองฝ่าย การนําเสนอ
เร่ืองไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกระทํา ฯลฯ 
  • เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์

อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของท้ังสองฝ่าย 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
  • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทํา 

  • ทีมบริหารความเส่ียง 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
  • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

  • ศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการทุจ ริต   กระทรวงสาธารณสุข ไปรษณีย์ อิเ ล็กทรอนิกส์ 

mophita2558@gmail.com โทร. 0 2590 1330 โทรสาร 0 2590 1330 
  • ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ 

หากไม่มีการดําเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
  • ศูนย์ประสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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