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1.ที่มา 
   
                     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ รวมถึงฉบับปัจจุบันปีพุทธศักราช 2560        
ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย
ไมว่า เหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนา ใดยอ่มได้รับความคุ้มครองโดยเสมอกัน นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Form of Discrimination Against Women – CEDAW )  ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อ
ผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความ
เป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศโดยมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย  
ห้ามไม่ให้กระท าการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขทางเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน  
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 
         พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่น
ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยก าหนดการห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ  อันหมายถึงการกระท า หรือไม่กระท าใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกันหรือจ ากัดสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม  เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด  
       ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึ งการล่ วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศได้แก่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา มาตร 397 ก าหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากการกระท าในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารก านัลหรือส่อไป
ในทางล่วงเกินทางเพศ รวมทั้งหากกระท าโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และในส่วนของข้าราชการพลเรือน          
มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ก าหนดการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน จัดท าขึ้น
ตามติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุก
คนไมว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวทางนี้ โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดได้เห็นความส าคัญจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือ
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คุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่าง
ทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศข้ึน 
 

2. แนวคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานเป็นเรื่องที่มีเจตคติทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง มักมี
ประเด็นเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการให้คุณ ให้โทษในหน้าที่การงานระหว่างผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระท า อีกทั้ง การที่สังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ยังมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอายและซ้ าเติม
ผู้ถูกกระท า จึงท าให้ผู้ถูกกระท าไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอาผิดผู้กระท า ส่งผลให้ปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างานยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแก้ปัญหามีความยากล าบากมากขึ้น 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศหลายเล่ม ได้แก่ รายงานการประเมินสถานการณ์
ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือเนื่องจากงานในที่ท า งาน 
โดยมูลนิธิธีนาถ กาญจนอักษร รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการดื่มสุรากับความ
รุนแรงในการท างาน โดยรองศาสตราจารย์บุญเสริม หุตะแพทย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การล่วง
ละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข โดยนางสาวสุวรรณา 
พูลเพชร ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานที่คล้ายคลึงกัน 
ดังนี้ 1) การท าความสะอาดองค์กร และสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่ยอมรับเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
2) การก าหนดให้เป็นข้อห้ามหนึ่งในประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน 3) การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 4) มีกฎหมายเพ่ือป้องปราม
โดยเฉพาะ 5) มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไกในการรองรับปัญหา 6) มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 7) 
มีช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนที่ชัดเจน โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และมีการบันทึกข้อมูลการ
แก้ไขปัญหา และ 8) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ 
 จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ พบว่ามีการสอดแทรกประเด็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศไว้ในกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา หรือกฎหมายเกี่ยวกับความเท่า
เทียมทางเพศแล้ว และหลายประเทศได้จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติ (code of conduct) เพ่ือจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization - ILO) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japen Internation Cooperation 
Agency – JICA) มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน ก่อนการเข้าสู่กระบวนการทางวินัย ต้องให้ผู้ถูกกระท าเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้ถูกกระท า มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ พยาน และผู้กระท า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์ใน
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การท างานของทั้งสองฝ่าย หน่วยงาน/องค์กรควรเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
สร้างความตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 

3. รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดทางเพศ 
 จากรายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่
ท างาน หรือเนื่องจากงานหรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดท าขึ้น พบว่า การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มี 2 แบบ คือ 
 1. “การก่อความเดือนร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือการสร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์ หรือ 
ไม่พึงปรารถนา (hostile environment sexual harassment)” ได้แก่ การใช้วาจา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์
รูปร่างหน้าตา แซว พูดตลกลามก ล้อเลียน ดูหมิ่นเหยียดหยามในความเป็นหญิง ความเป็นชาย หรือเพศ
สภาพอ่ืน รวมถึงรสนิยมทางเพศ หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เช่น มองด้วยสายตาโลมเลีย ส่งจูบ ผิวปาก จับ
มือถือแขน ถูกเนื้อต้องตัว หรือการแสดงสิ่งของ ภาพ จดหมาย เช่น ภาพลามก ปฏิทินโป๊เปลือย จดมหมาย
อิเลคทรอนิคส์ ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 2. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพ่ือแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจทางเพศสัมพันธ์ 
(Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that)” การล่วงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้เป็นการ
ล่วงเกินทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้อ านาจ ให้
คุณให้โทษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย หรือ 
การกระท าอ่ืนใดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศนี้ มักเป็นการกระท าของผู้มีอ านาจกระท าผู้ที่ด้อยอ านาจ.....” 
 ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบที่สองนี้ แม้อีกฝ่ายยินยอม หรือตกอยู่ในภาวะจ ายอม 
หรือยอมจ านน ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการน าผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็น
สิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคลและหน่วยงานรวมถึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
 ส าหรับผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากการศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศระบุว่า “การถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกกระท าจะมีความเครียด มีอาการปวด
ศรีษะ วิตกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศไม่ เพียงแต่สั่นคลอน
ตัวตนของผู้ถูกกระท า แต่ยังมีผลกระทบต่อการท างาน เกิดความตึงเครียดในที่ท างาน ผลผลผลิตตกต่ า 
เนื่องจากต้องขาดงานบ่อย เพราะผู้ถูกกระท าจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่กระท าการ
คุกคามทางเพศอยู่ด้วย และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกค้าท่ีกระท าการคุกคามทางเพศ 
 ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานในองค์กร ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของ
งานอย่างมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ท างานบ่อยๆ ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอ
ภาคหญิงชาย 
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4.  วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกคน ให้ได้รับการ
ปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี  ปราศจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 2.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการร้องเรียนเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างาน 
 

5.  ขอบเขต 
         ครอบคลุมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน รวมทั้งผู้ที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  เช่น 
นักศึกษา  นักศึกษาฝึกงาน  ผู้รับจ้าง ฯลฯ 
 

6.  ค าจ ากัดความ 
      6.1  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่
เป็นการบังคับ การใช้อ านาจหรือไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดย
ประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้
หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการ
สร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

6.2 ขอบเขตการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถ 
ระบุพฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท า
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าขายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ 

การกระท าทางสายตา เช่น  
- การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ   มองช้อนใต้กระโปรง   มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอ 

เสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน 
เป็นต้น 

การกระท าด้วยวาจา เช่น   
-  การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
-  การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการการพูด

เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
-  การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก การ

เรียกผู้หญิงด้วยค าท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
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-  การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดที่
ส่อไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

การกระท าทางกาย เช่น 
-  การสัมผัสร่างกายผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส

กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่น่าพึง
ประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

-  การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้องเข้ามุมหรือขวาง
ทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก การ
แสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 

การกระท าอ่ืนๆ เช่น 
-  การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ท างานและ

ในคอมพิวเตอร์ของตน 
-  การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่

สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟชบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เช่น 
-  การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น  ต าแหน่งหน้าที่การงาน  ผลการเรียน    ทุนการศึกษา

ดูงาน  การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ
ยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ ยวข้องกับเรื่อง
เพศ เป็นต้น 

-  การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับให้มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 
 

7.  แนวทางปฏิบัติ 
        7.1 ส าหรับบุคลากรทั่วไป 

-  บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 -  บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรง
ข้าม  หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
 -  บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษารวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
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 -  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การท างาน 
 -  ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรือ
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 
 -  บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี  ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างานของ
ตนเองมากกว่าทีจ่ะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
  7.2 แนวทางปฏิบัติเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 -  แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศนั้น 
 -  ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 -  บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย Video Clip (หาก
ท าได้) 
 -  บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่
ในเหตุการณ ์
 -  แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
 -  หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็ได้ 
 -  กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพื่อมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 
7.3 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
 การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไข
ปัญหาเป็นล าดับแรก 
 สิ่งท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
 -  ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท าทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่ เป็นเพ่ือนหรือพูดใน
นามตนเองได ้
 -  ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 

o ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่า
ผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

o ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการประชุม
หารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ย
ช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน 
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     สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
-  ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน 5 คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี  โดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี  โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่
ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้  ทั้งนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้อง
มีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

-  ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้         
ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน  

-  ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

-  เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การน าเสนอ
เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกระท า ฯลฯ 

-  เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองผ่าย 
         -  เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข SP– MOPH – S- 013    
              - แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ของกระทรวงสาธารณสุข  ( ฉบับปรับปรุง )  ฉบับที่ 1  แก้ไขครั้งที่  02  วันที่บังคับใช้  9  เมษายน  2564 
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7.4  ผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
        กรณีถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าและถอยห่างจากการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

-  

ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
-  

บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือ
ภาพถ่าย หรือถ่าย Video Clip (หากท าได้) 

 

บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
-  

แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
-  

แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วยตนเอง/เพ่ือน/บุคคลที่ไว้วางใจ 
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กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
  
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

8  หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
- ศูนย์พ่ึงได้ ( OSCC ) 
- งานนิติการ 

 

9 ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
 -  หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น  เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์    
 -  ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 -  ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ    
หากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า 
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน  
- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้
ประสานงาน   เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อหาทางยุติอย่างไม่
เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่อง
ดังกล่าว   ภายใน15 วัน  
 

กรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
      พูด/ เขี ยนถึ งผู้ ก ระท า เ พ่ือแจ้ ง ให้
ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ 
และร้องขอให้หยุดการกระท า  ผู้ถูกกระท า
อาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือพูดในนาม
ตนเองได ้

คณะท างานสอบข้อเท็จจริง  ด าเนินการ 
- ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง แจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หาก
ด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน  
- ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน  
-  เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ  
-  ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติกรณีตก
ลงกันได้ 

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน   
- แต่ งตั้ ง คณะท างานสอบข้อ เท็ จจริ ง 
จ านวน ไม่เกิน 5 คน  
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10. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
 -  ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปศพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
11. ตัวช้ีวัดคุณภาพ         
    11.1 บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกคน ในทุกหน่วยงาน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี  
ปราศจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
     11.2  กรณีเกิดการร้องเรียนเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน มีการ
ด าเนินการโดยผู้เกี่ยวข้องทันที 
 

12. เอกสารอ้างอิง     
      12.1 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข SP–MOPH–S- 013    
                  - แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 02 วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564 
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ภาคผนวก 
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มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 1. หน่วยงานต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น ประกาศ ค าสั่ง) โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 
 2. หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ที่
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้ รับงาน ฯลฯ โดยให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพ้ืนฐาน ควบคู่กับ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งก าหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ 
 3. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
และแนวทางในการแก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยค านึงถึงเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย
ในองค์กร เช่น จัดห้องท างานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 
 4. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
และแนวทางในการแก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยค านึงถึงเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย
ในองค์กร เช่น จัดห้องท างานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 
 5. หน่วยงานต้องก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน (เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย 
และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม) 
 6. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็น
มิตร การประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้        
จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่ 
 7. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดใน
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างานและต้องเป็นความลับ 
เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลา
ออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 
 8. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  - ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยต้องมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่
ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับผังในการสอนข้อเท็จจริงได้ เฉพาะในกรณีมีการสอบปากค าผู้เสียหาย หรือ 
  -  ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบข้อเท็จจริง 
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ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินการวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 
 9. หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน เมื่อมีการร้องเรียนแล้วผู้ร้อง เรียน
และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิตหากจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน รวมถึงข้อร้องขอของผู้เสียหาย               
ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
 10. หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดยในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืนๆ และต้องมีการให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยายนหลักฐานแก้
ข้อกล่าวหา 
 11. หน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้รายงานต่อผู้บริหารด้าน
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานให้รายงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
ของทุกปี 
 12. ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
(ศปคพ.) กรมกิจารสตรีและสถาบันครอบครัว ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ โดยรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง เพศ 
(คณะกรรมการ สทพ.) อย่างน้อยปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 


