
คู่มือแนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โรงพยาบาลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

************************* 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจัดทำขึ้น   

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  16  มิถุนายน 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  จะสร้างและรักษา
สภาพในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และจะดำเนินการต่อกรณีกา
ร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือทุกคามทางเพศ อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น 
 
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ ใช้อำนาจท่ีไม่พึงปรารถนาด้วย
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ  หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการท่ีน่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ  
ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม  และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทำการใด
ท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึง่มีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา 
หรือการแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
• บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง

กายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีไม่สนิท
สนม/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ท่ีไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอก
เวลาทำงาน เป็นต้น 

• บุคลากรของหน่วยงานช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศเกิดขึ้น
ในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 

• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

• ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทำงาน 
หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ
ก่อนทุกครั้ง 



• บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทำงาน
ของตนเองมากกว่าท่ีจะห้าวหน้าโดยวิธีอื่น 

 
 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีมีของเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ต้องการ 
และมีความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่าวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ  

1. การทำทางสายตา เช่น 
การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ  มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปท่ีคอเส้ือ 
จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นท่ีอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

2. การกระทำด้วยวาจา เช่น  
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ 
- การชักชวนในการกระทำใด ๆ ในท่ีลับตา  ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียก
ผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน 
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดท่ีส่อ
ไปในทางเพศ การเล่าเรื่องตลกลามกเรื่องสองแง่สองง่ามในเรื่องเพศ การถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทาง
เพศของผู้อื่น  

3. การกระทำทางกาย เช่น 
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย
อื่นใดท่ีไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก 
- การตามต้ือโดยท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การต้ังใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวาง
ทางเดิน การยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่า
น้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 

4. การกระทำอื่น ๆ เช่น 
- การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในท่ีทำงานและ
ในคอมพิวเตอร์ของตน 



- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ี
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ  
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต  

5. การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
- การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเล่ือนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอม
มีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่น 
- ควรแต่งกายให้มิดชิด มีส่วนช่วยพ้นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้มาก 
- แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 
- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือถ่าย Vedio clip 
(หากทำได้) 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน 
เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนส้ัน ๆ ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลท่ี
สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์ 
- แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลท่ีไว้ใจทราบทันที 
- หารือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจใช้เพื่อนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหาหรือร่วม
เป็นเพื่อนก็ได้ 
- กรณีผู้ถูกกระทำอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระทำ 
- ถ้าปฏิเสธอย่างชัดเจนไปแล้วถูกระทำซ้ำ ๆ อีก ถือว่าเป็นปัญหา ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนท่ีปัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้ จากนั้นควรดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดย
ร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่ในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
 การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ปัญหาเป็นลำดับแรก 
 ส่ิงท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 

• ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้งให้ผู้กระทำทราบ
พฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ  ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็น
เพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้ 

• ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้ 
o ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและ        

ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการใด ๆ ถือ
ว่า เป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 



o ร้องขอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้
ไกล่เกล่ียช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน 

ส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานรับผิดชอบต้องดำเนินการ 
• ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
• เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา

ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอม
ของผู้ถูกกระทำ ฯลฯ 

• เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติท้ังสองฝ่าย 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
• เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการ

งานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานท่ีทำงานเพื่อ
ป้องกันมิให้มีผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

• ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีทำงานหรือวิธีการใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม 

• ให้การคุ้มครอบผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

• ในระหว่างการร้องทุกข์  ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

• ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 

หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ 
• หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าท่ี 
• คณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงาน 

ท่ีมีบุคลากรภายนอกจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลร่วมด้วย 
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

• ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับของผู้กระทำ 



• ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่จนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หาก
ไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องทุกข์ภายนอก 
• ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ท่ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง

สาธารณสุข 
• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
• คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ.2552 
• ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน มาตรา 23, 24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 


