
คู่มือแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

  

โรงพยาบาลนามน



 ไมถึงต้องมีประกาศโรงพยาบาลนามน ฉบับนี้ 

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใน 

สถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงพยาบาล 

นามน โดยนาย จารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน จึงได้ออกประกาศโรงพยาบาลนามน เรื่องแนว

ปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการท างานขึ้น ซึ่งประกาศดังกล่าวมี

ผลใช้เป็นแนวทางแก่บุคคลากรในโรงพยาบาลนามน ทุกคน 

ค าจ ากัดความ 

“การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” หมายถึงการกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางเพศ 

ที่เป็นการบังคับโดยน่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือถูกเหยียดหยาม และ 

รวมถึงการติดตามรังควาน หรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการ 

สร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

“บุคลากรของโรงพยาบาลนามน ” หมายถึง ผู้ที่ท างานในโรงพยาบาลนามนรวมถึงผู้รับจ้างที่ 

ท างานใหโ้รงพยาบาลนามน และ นักศึกษาฝึกงาน 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 

- ควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการถูกล่วงละเมิด เช่น แต่งการให้เหมาะสม 

- ควรช่วยกันสอดส่องดูแล และรายงานพฤติกรรม ไม่ควรเพิกเฉยหากเกิดปัญหากับเพ่ือนร่วมงาน 

- ควรมีจิตส านึก รักศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าการท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 



- ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าที่ป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด 

- หากผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานในห้อง สองต่อสองกับผู้บังคับบัญชาต่างเพศ ควรแจ้ง 

ผู้บังคับบัญชาระคับด้นหรือเพ่ือนร่วมงานให้รับทราบทุกครั้ง 

พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 

๑. การกระท างานสายตา 

- การจ่องมองส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ ๒. การกระท าทางวาจา 

- วิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปในทางเพศ 

- การพูดเรื่องตลก ลามกเกี่ยวกับเพศ 

- การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตา 

- การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม พูดจาลามก ๓. การกระท าทางกาย 

- การสัมผัสร่างกาย ลูบคล า กอด จูบ หรือการดึงมานั่งตัก 

- การตามตื้อ ตั้งใจยืนใกล้ ยักค้ิวหลิ่วตา การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรืออ่ืน ๆ 

๔. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

๔.๑ สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ 

- ต าแหน่งหน้าที่การงาน 

- ทุนการศึกษา 

- ผลการเรียน 

- เงินเดือน 

๔.๒ การข่มขู่ท าให้เกิดผลลบ 

- การกระท าช าเรา หรือพยายามกระท าช าเรา 

- ขู่ว่าจะท าร้าย 



- การจ้างงาน เช่น เลิกจ้างหรือกลั่นแกล้ง 

- การศึกษา เช่น จะให้เกรดต ่ากว่าคนอ่ืน 

๔. การกระท าในทางอ่ืน 

- การแสดงรูปภาพ ข้อความท่ีเกี่ยวกับเพศ การเปิดภาพโป้ในที่ท างานและคอมพิวเตอร์ของตน 

- การแสดงออกทางเพศ เข่น โชว์ปฏิทินโป้ วาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ การสื่อข้อความ รูปภาพ

ที่ แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เข่น เฟสบุ๊คไลน์ 

ท าอย่างไรเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- แสดงออกทันที่ว่าไม่พอใจ และถอยห่างจากผู้กระท า 

- ส่งเสียงร้องเพ่ือให้หยุดการกระท า และเรียกให้ผู้อ่ืนช่วย 

- บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือถ่ายรีดีโอ (หากท าได้) 

- บันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรทันที่ที่เกิด โดยจดบันทึก วัน เวลา สถานที่ และค าบรรยายสั้นๆ 

เกี่ยวกับเหตุการณ์ 

- แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบ 

- หารือกับเพ่ือนร่วมงานและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตนเอง 

- หากผู้ถูกกระท าอาย หรือกลัว อาจให้เพ่ือนแจ้งแทนก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 

กระบวนการร้องทุกข์ 

การยุติปัญหาโดยการใช้กระบวนการ อย่างไม่เป็นทางการเป็นล าดับแรก แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้  

๑. สิ่งท่ีผู้ถูกกระท าต้องหรือควรด าเนินการ 



๑.๑ พูด หรือ เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และร้องขอให้หยุด 

การกระท า ซึ่งผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้ 

๑.๒ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาหลังเกิดเหตุการณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 

ค้นหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไม่ด าเนินการถือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

      ๑.๓ ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานเพ่ือช่วยเหลือให้มีการหารือ หรือไก

เกลี่ยระหว่าง ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือยุติปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน 

๒. สิ่งที่ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้องด าเนินการ 

๒.๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทุกข์ 

ทราบภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จขยายเวลาได้อีก ๓๐ วัน 

๒.๒ ให้ค าแนะน าหรือสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียม และจะไม่ถือว่าผู้ถูก 

กล่าวหามีความผิดจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

๒.๓ เป็นตัวกลางในการเจรจาเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น จัดการ 

เจรจาเพ่ือประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี การแยกคู่กรณีไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ 

ผู้ถูกกระท า 

๒.๔ เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ให้ทั่งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

เม่ือด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ไม่สามารถแก้ไขหรือยุติปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้ล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ สามารถด าเนินการอย่างเป็นทางการ โดยใช้สิทธิในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรับ 

เรื่องร้องทุกข์ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานได้ 



มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ ผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหา 

๑. เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน 

หรือการด ารงชีวิต หากมีความจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง 

ทุกข์และพยานก่อน 

๒. ข้อร้องขอต่างๆ ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

๓. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

๔. ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ควรให้ความเป็นธรรมและได้รับการ 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๕. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ ร่วมทั้งสิทธิ ในการแสดงเอกสาร 

พยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา 

๖. เมื่อปรากฏข้อร้องทุกข์ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 

คณะท างานขึ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นจริงต้อง 

ด าเนินการทางวินัย คณะกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง เสนอผู้บริหารประกอบการ 

ด าเนินการทางวินัย 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้ถูกกระท า 

๒. กลุ่มงานกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

๓. ศูนย์ปฏิบัติการการต่อด้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข 

ช่องทางหรือวิธีการรับเรื่องร้องทุกข์ ภายในหน่วยงาน 

๑. ผู้ร้องทุกขส์ามารถท าเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

จดหมาย โทรสาร เป็นด้น 



๒. ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

หากหน่วยงานไม่ด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามล าดับต่อไป 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอกหน่วยงาน 

๑. ส านักงาน ก.พ. 

๒. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 

ด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมบุษยชน 

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔. ผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา ๒๓,๒๔ และ มาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๒ 
 



ถาม - ตอบ 

ค าถาม - ค าตอบ 

ถาม: เมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ท่านมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 

ตอบ: หากเผชิญสถานการณ์ที่ก าลังถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ห้ามใช้ความรุนแรงแก้ไขสถานการณ์ 

เด็ดขาด เพราะจะย่ิงท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง ตั้งสติให้ได้ เพราะเป็นอาวุธเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วย 

ให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้ อาจสามารถใช้การพูดคุยถ่วงเวลา หรือการตะโกนว่า “ไฟไหม้” 

เพ่ือให้มีคนมาช่วยทันที พกสเปรย์พริกไทย มีดพับเล็กๆ เครื่องชอตไฟฟ้า หรือท าท่าทีว่ามีอาวุธอย่างใด 

อย่างหนึ่งอยู่ในมือ เพ่ือท าให้อีกฝ่ายชะงักหรือเกิดความลังเล สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสให้มีเวลาคิด 

หาทางออกว่าจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไร จะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการ 

ป้องกันตัว 

ค าถาม - ค าตอบ 

ถาม: สมมติสถานการณ์ว่า การที่นายวินัยนั่งมองและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ 

เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา ทรวดทรงอกเอวของนางสาวจริงใจ ลักษณะแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศหรือไม่ 

ตอบ: การกระท าของนายวินัย ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางสายตาและวาจา เพราะการนั่งมอง 

ร่างกายหรือรูปร่างทรวดทรงของคนอ่ืน และการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาทรวดทรงอกเอวของคนอ่ืน 

ถึงแม้จะไม่มีเจตนาที่ล่อไปในทางเพศ แต่เป็นการกระท าที่มีผลต่อผู้ที่ถูกกระท า ผู้ที่ถูกมองหรือ 

วิพากษ์วิจารณ์อาจรู้สึกอึดอัด หรือไม่สบายใจ ให้ถือว่า การกระท าของนายวินัยนั่นเข้าข่ายการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 


