
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
โรงพยาบาลหัวหิน 

*************************************** 

 

  แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
จัดท าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร            
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ ศรี และปราศจากการถูก            
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด           
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง ที่จะท าให้เกิดการล่วง
ละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 
 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  
  การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน หรือ
การกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อ                 
การจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  - บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา  
  - บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น 
แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิท/เพศตรง
ข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

  - บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม            
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหามีปัญหาดังกล่าว
เกิดข้ึน กับเพ่ือนร่วมงานและควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
  - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การท างาน 
   - ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ท างานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน
ทุกครั้ง 
   - บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่า             
การท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

 
/พฤติกรรม... 
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พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท า ไม่
ต้องการและมีความเดือดร้อยร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด             
หรือคุกคามทางเพศ อาท ิ
   1. การกระท าทางสายตา เช่น 
       การจ้องมองร่างการที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอก หรือจ้องลงไป     
ที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้ อ่ืนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 
  2. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
      - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปในทางเพศ 
      - การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
      - การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก 
การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปในทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
       - การสนทนาเรื่องเพศ หรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
  3. การกระท าทางกาย เช่น  
      - การสัมผัสร่างกายของผู้ อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้ อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ                
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย    
อ่ืนใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
      - การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
   4. การกระท าอ่ืนๆ เช่น 
      - การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่ เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป้                
ในที่ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
       - การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ               
ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
  5 การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลกระโยชน์ 
     - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์  เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ เป็นต้น 
     - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 

/สิ่งที่ควร... 
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สิ่งท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ 
  - แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น 
  - ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
  - บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่ายหรือถ่ายวิดีโอคลิป 
(หากท าได้) 
  - บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยจดบันทึกวัน
เวลาและสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุ คคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง 
หรืออยู่ในเหตุการณ ์
  - แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
  - หารือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได ้
  - กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทนแต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระท า 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
  การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ             
ในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก 

  สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
  - ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท า
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็น เพ่ือนหรือ
พูดในนามตนเองได ้
  - ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1. ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและ   
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
     2. ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ          
ในการยุติเรื่องดงักล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน 

  สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
  - ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกันกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่
ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างาน
น าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 
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  - ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก              
30 วัน 
  - ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและ                        
จะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 
  - เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การ
น าเสนอเรื่องไม่ยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระท า ฯลฯ 
  - เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว  ขอให้ทั้ งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน                 
เป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกขข์องโรงพยาบาลหัวหิน 
  1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
  2. ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ งานนิติการ 
  3. คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ของโรงพยาบาลหัวหิน 
  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032 ๕๒๓ 0๐๐ ต่อ ๘๙๑๕ 
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 032 ๕๔๗ ๓๕๐ 
  3. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ โรงพยาบาลหัวหิน เลขที่ ๓๐/๒ ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน            
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77๑๑0 
  4. ทาง Facebook : โรงพยาบาลหัวหิน 
  5. ด้วยตนเอง :  - คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย ชั้น ๙ 
    - งานนิติการ ชั้น ๙  

หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
  1. ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  2. ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ภาครัฐสายตรง โทร 1111 
  3. ศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดหรืออ าเภอ 
  4. กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 


