
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
ของ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

......................................................................... 
 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานจัดทําข้ึน
ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน 
ไมวาอยูในสถานะใด ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการการปองกันและจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดําเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศข้ึน 

 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนาดวย
วาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส หรือส่ิงของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกัน โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนรําคาญ 
ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําใดท่ี
กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงือ่นไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือ
การแตงต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

• บุคลากรของหนวยงานควรลดความเส่ียงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน     
แตงกายใหเหมาะสม หลีกเล่ียงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไมสนิทสนม/เพศตรง
ขาม หรือมีผูท่ีไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

• บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาวเกิดข้ึนกับเพื่อน
รวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกันปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

• ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางาน
หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอนทุกครั้ง 

• บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการทํางาน
ของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอื่น 

 
 



พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมได

อยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการและมีความ
เดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน 
การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไปท่ีคอเส้ือ      

จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 
2. การกระทําดวยวาจา เชน 

• การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

• การชักชวนใหกระทําการใดๆในท่ีลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูดเรื่อง
ตลกเกี่ยวกับเพศ 

• การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก                       
การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 

• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดท่ีสอ
ไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น  

3. การกระทําทางกาย เชน 

• การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว และการสัมผัสทางกายอื่นใดท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก 

• การตามต้ือโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การต้ังใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือขวางทางเดิน 
การยักค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ี
ส่ือไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคล่ือนไหวรางกาย เปนตน 

4. การกระทําอื่นๆ เชน 

• การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเกี่ยวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโปในท่ีทํางานและใน
คอมพิวเตอรของตน 

• การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ีสาธารณะ 
การใชสัญลักษณท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การส่ือขอความ รูปภาพ สัญลักษณท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอรเนต็ เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 

5. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน 

• การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเล่ือนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ 
เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอทําอยางอื่นท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

• การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการทํางาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีสัมผัส
ทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 

 
 
 



สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศไดมาก 

• แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศนั้น 

• สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอื่นชวย 

• บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถาย Video Clip 
(หากทําได) 

• บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสามซึ่งถูกกลาวถึงหรืออยูใน
เหตุการณ 

• แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

• หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบังคับบัญชา 
บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือรวมไปเปนเพื่อนก็ได 

• กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทํา 
 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการในการแกไข

ปญหาเปนลําดับแรก 
ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

• ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงใหผูกระทําทราบ
พฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพื่อนหรือพูดในนาม
ตนเองได 

• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี ้
© รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึนและให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการใดๆถือวาผูบังคับบัญชาละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

© รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมีการประชุม
หารือระหวางฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกล่ียชวยเหลือในการยุติเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งมีกําหนดเวลา 15 วัน เชนเดียวกัน 

ส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ 

• ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน 5 คน ประกอบดวย
ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมีตําแหนงไมตํ่ากวา
คูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลท่ีผูเสียหายไววางใจเขารวมรับ
ฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการสอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหรายงานผลตอ
หัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดําเนินการทางวินัย ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการ
ดําเนินการทางวินัย 



• ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผู
รองทุกขทราบภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน 

• ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกันและจะไมถือวาผูถูก
กลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการแกไขปญหา
ตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย การนําเสนอเรื่อง
ไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอมของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

• เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณ
อักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 

หนวยรับเร่ืองรองทุกขภายในหนวยงาน 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา 

• กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

• หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ปณ. 

• ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร ฯ เปนตน 

• ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง จนกวาจะเสร็จกระบวนการ 
หากไมดําเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น 
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