
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

ของโรงพยาบาลวังโปง 

  แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน    

จัดทําข้ึน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร           

ในหนวยงานทุกคน ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูก

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในท่ีทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 

กระทรวงสาธารณสุขจะสราง และรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและ

จัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดําเนินการ ตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

อยางทันทวงที รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมและมาตรการ ตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน   

  1.๑ ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศ ท่ีเปนการบังคับใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนา 

ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามก

อนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกัน โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความ

เดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควาน

หรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไขซ่ึงมีผล

ตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหาย ท้ังในหนวยงานของรัฐและ

เอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา 

   1.๒ พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  1.๒.๑ ระดับบุคคล 

      (๑)บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงานผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

      (๒) บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ           

เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู ในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา /                 

ผูท่ีไมสนิทสนม / เพศตรงขาม หรือมีผูท่ีไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงาน

นอกเวลาทํางาน เปนตน คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข      

(ฉบับปรับปรงุ) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช ตุลาคม 2563 หนา 19 ของ 84 

            (๓) บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด / คุกคามทาง

เพศท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว 

เกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

            (๔) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน 

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

            (๕) ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทํางาน 

หรือปฏิบัติงานตางจังหวัด / ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอนทุกครั้ง 

           (๖) บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา การ

ทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

           (๗) สรางทัศนคติใหบุคลากร ไมทน ไมยอมรับ และไมเพิกเฉย ตอพฤติกรรมการลวงละเมิด           

หรือคุกคามทางเพศ  

           (๘) เพ่ือนรวมงานท่ีรับทราบปญหาตองไมเพิกเฉยและรักษาความลับ รวมท้ังหาแนวทาง        

การชวยเหลือท่ีเหมาะสม  

              1.๒.๒ ระดับองคกร (๑) หนวยงานจะตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร  

(เชน ประกาศ คําสั่ง) ในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล โดยเผยแพรประชาสัมพันธให

บุคลากรในองคกรรับทราบ อยางท่ัวถึง เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ และเคารพซ่ึงกันและ

กัน (สรางวัฒนธรรมและจิตสํานึก ในการเคารพศักดิ์ศรีซ่ึงกันและกัน) อันจะเปนการปองกันไมใหเกิดการ

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน  

  (๒) หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือ

คุกคามทางเพศในท่ีทํางาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหนวยงาน รวมท้ังผูท่ีดําเนินงานท่ี

เก่ียวของ กับหนวยงาน เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมี

สวนรวม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ รวมท้ังตองประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากร

ทุกคน ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ  

  (๓) หนวยงานจะตองมีการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคน ใหได

รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือ          

หรือรองเรียนกรณีเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

   (๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมเพ่ือเกิดการเรียนรูและยอมรับความเสมอภาค 

ระหวางบุคคล 

   (๕) หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิด         

หรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน จัดสภาพแวดลอมท่ีดี ท่ีสามารถ 

ปองกันปญหาการลวงละเมิดทางเพศดังนี้  

  (๕.๑) กรณีสํานักงาน ควรจัดสถานท่ีทํางานในลักษณะเปดเผย โลง มองเห็นไดชัดเจน และ

ติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ือบันทึกภาพในบริเวณท่ีเหมาะสม คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางาน

ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช          

ตุลาคม 2563 หนา 20 ของ 84 

 

. 

 



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

   (๕.๒) กรณีหนวยบริการผูปวย ϒ โรงพยาบาล 

   - หองตรวจเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะตองมีผูชวยแพทย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสามอยู

ดวย - หองใหคําปรึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเปนไปตามกลุมเปาหมาย แตควรคํานึงถึงการ

ปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน  

  - ติดตั้งกลองวงจรปดใหเพียงพอในการรักษาความปลอดภัย  

                 -จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวางหอพัก เจาหนาท่ี กับอาคาร

บริการผูปวย อยางเพียงพอ ϒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

                 - จัดระบบเตือนภัย/การปองกัน เชน กลองวงจรปดกริ่งสัญญาณเสียงดัง ใหผูอาศัยอยูใกลได

ยิน - จัดระบบการข้ึนเวรคูรวมกับเจาหนาท่ีจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน ญาติเพ่ือนบาน

ใกลเคียงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

   -จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวางหอพัก เจาหนาท่ี กับอาคาร

บริการผูปวย อยางเพียงพอ 

   (๖) จัดใหมีชองทางและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน กรณีการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน ท่ีทําใหผูรองเรียนมีความม่ันใจไดวา ไดดําเนินการ ไดอยาง

เหมาะสม กรณีท่ีผูรองเรียนไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานในสังกัด 

ตามสายบังคับบัญชาได 

   (๗) ผูใหคําปรึกษาควรมีความรูความสามารถ ในการชวยเหลือตามแนวทางของหนวยงาน 

ท่ีกําหนด และตองไมเพิกเฉย รวมถึงตองรักษาความลับ 

   (๘) กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้  

- ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน ไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย 

ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัด ของคูกรณี โดยมีตําแหนงไม

ต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลท่ีผูเสียหาย

ไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือ 

- ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการสอบขอเท็จจริง 

   (9) การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไป ตามเวลาท่ี

กําหนดในแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางาน และตอง

เปนความลับ เวนแตคูกรณีท้ังสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปนธรรมตอท้ังสองฝาย เทาเทียมกัน 

กรณีท่ีขยายเวลาออกไป ตองมีเหตุผลท่ีดีพอ 

   (10) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูเปนพยาน เม่ือมีการรองเรียนแลว 

ผูรองเรียนและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ีการงาน หรือการดํารงชีวิต        

หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยาน คูมือ         

การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวง

ละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้ง

ท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช ตุลาคม 2563 หนา 21 ของ 84 รวมถึงขอรองขอของผูเสียหาย            



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบตามความ

เหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

   (11) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรียน ยังไมถือ

วาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน และตองมี

การใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร / 

พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

   (12) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองประกาศเจตนารมณการปองกัน และ

แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแนว

ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามแบบรายงาน ท่ี

กําหนด มายังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานไปยังศูนยประสาน การ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ.) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 

ของทุกป  

  1.๓ ลักษณะการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุพฤติกรรม ไดอยางครอบคลุมท้ังหมด 

อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศซ่ึงผูถูกกระทําไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอน

รําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ อาทิ 

   (๑) การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรายกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใต

กระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป ท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือ

ผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 

   (๒) การกระทําดวยวาจา เชน - การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอ

ไปทางเพศ - การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูด

เรื่องตลกเก่ียวกับเพศ - การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท

ลามก การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน - 

การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดสอไปในทางเพศ 

การถามเก่ียวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือเก่ียวกับ

ชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

   (๓) การกระทําทางกาย เชน - การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืน

อยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด 

และการสัมผัสทางกายอ่ืน ท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ

ในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับ

ใช ตุลาคม 2563 หนา 22 ของ 84 - การรบเราโดยท่ีอีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป 

การตอนเขามุม หรือขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก 

การทําทาน้ําลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

  (๔) การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน - การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน 

เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการ

ทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธ

ดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน - การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน 

การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา 

  (๕) การกระทําอ่ืน ๆ ของการกระทําทางเพศท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน - การ

แสดงรูปแบบ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพเปลือย ในท่ีทํางานและใน

คอมพิวเตอรของตน - การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินท่ีมีภาพเปลือย การเขียนหรือวาด

ภาพ ทางเพศในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ - การสงขอความ 

รูปภาพ สัญลักษณท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม ไลน ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส เปนตน  

  1.๔ สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

   (๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 

   (๒) สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอ่ืนชวย  

  (๓) บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน 

(video clip) (หากทําได) 

  (๔) บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลท่ีสามซ่ึง

ถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

  (๕) แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที  

  (๖) หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ

รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

   (๗) กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก

ผูถูกกระทํา คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช ตุลาคม 2563 หนา 23 ของ 84 

   1.๕ หลักการพ้ืนฐานในการใหความชวยเหลือผูท่ีถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การ

ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดําเนินการตามหลักการพ้ืนฐาน คือ LIVES ประกอบดวย 

  (๑) การรับฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางตั้งใจ 

ดวยความเห็นใจ และไมตัดสินถูกผิด เพ่ือใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสท่ีจะพูดในสิ่งท่ีตน 

ตองการ กับบุคคลท่ีตองการใหความชวยเหลือ ในท่ีปลอดภัยและเปนสวนตัว การรับฟงเปนสวนสําคัญท่ีสุด 

ท่ีจะเยียวยาทางดานอารมณ 



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

  (๒) การสอบถามเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล(Inquire about Needs and 

Concerns : I) หมายถึง การสอบถามเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอความ

จําเปนและความกังวล ดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ท้ังทางอารมณทางกาย ทาง

สังคม และการปฏิบัติตามหนาท่ี เพ่ือท่ีจะรับรูวาอะไรท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ และเคารพตอความตองการ และตอบสนองตอความจําเปนท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ตองการ รับฟงและใหความใสใจ ตอสิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเก่ียวกับความจําเปนและ

ความกังวล ซ่ึงตองแยกความจําเปน และขอกังวล เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจําเปนทางกาย ความจําเปน

ทางอารมณ หรือความจําเปนทางเศรษฐกิจ ความกังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือทางสังคมท่ี

ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจําเปนตองไดรับ 

  (๓) การทําใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate) หมายถึง 

การแสดงออกถึงความเขาใจและเชื่อในสิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความม่ันใจวา 

ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไมถูกตอวา เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวา 

ความรูสึกของตนเปนสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิท่ีจะอยู 

โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว ท้ังนี้ การใหคุณคากับประสบการณของคนอ่ืน หมายถึงการให

บุคคลนั้นรับรูถึงการรับฟง อยางตั้งใจ และเขาใจถึงสิ่งท่ีบุคคลดังกลาวพูด ตลอดจนเชื่อโดยท่ีไมตัดสินหรือ

มีเง่ือนไขในการรับฟง  

  (๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย(Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูกลวง

ละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนท่ีจะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิด

ความรุนแรง ข้ึนอีก เพ่ือชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึงความ

ปลอดภัยในอนาคต ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของ

ตนเอง แตบางคนอาจจะไมไดคิดถึงประเด็นนี้ และยังไมทราบวามีโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงข้ึนอีกครั้ง 

ควรอธิบาย ใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดไดดวย

ตัวเอง แตมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและจะเกิดบอยครั้งข้ึน ท้ังนี้ การประเมินและการวางแผน

เรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการท่ีไมอาจจะเกิดข้ึน จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมิน

และการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้  

  (๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศโดยผูถูกกระทํารุนแรง 

ทางเพศมักจะรูจักผูท่ีกระทํา 

   (๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด คูมือการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคาม ทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี        

01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช ตุลาคม 2563 หนา 24 ของ 84  

  (๕) การชวยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให

เขาถึงขอมูล บริการ และการชวยเหลือทางสังคม เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเขาถึง



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

แหลงชวยเหลือสําหรับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการชวยเหลือทางสังคม ท้ังนี้ สามารถ พูดคุยกับ   

ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจําเปนท่ีตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้  

  (๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับตนในขณะนี ้ 

โดยสอบถามวาอะไรท่ีจะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากท่ีสุด หากสามารถชวยเหลือได

ในขณะนี ้

   (๕.๒) ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกท่ีมี 

  (๕.๓) พูดคุยเก่ียวกับความชวยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือคนท่ีไววางใจในชุมชนซ่ึงเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไม และมี

บุคคล ซ่ึงสามารถชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม  

  1.6 การดําเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในสังกัดทุก

แหง ท้ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนกลางท่ีมี

สํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล

ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนวยงานระดับกรม 

หนวยงานของรัฐในกํากับรัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุข องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก ดําเนินการตามแนวทางปองกันการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงาน ดังนี้  

  (๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ         

ในการทํางานทุกรูปแบบ 

  (2) แตงตั้งคณะทํางานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ              

ในการทํางาน ประจําหนวยงาน เพ่ือเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ ในการทํางานในระดับหนวยงาน  

  (3) จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของหนวยงาน 

  (4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทํางานของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ (5) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู         

สรางจิตสํานึกในพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ เพ่ือปองกันปญหา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ            

อยางตอเนื่อง 

   (6) จัดสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทํางาน 

   (7) ประเมินความเสี่ยงสถานท่ีทํางานและบริเวณโดยรอบสถานท่ีทํางาน ทุก ๖ เดือน          

ตามชวงเวลา เชน กลางวัน และกลางคืน คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          

เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางานของ



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช ตุลาคม 

2563 หนา 25 ของ 84 

   (8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

   (9) แกไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที 

  (10) สรุปผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทํางานของหนวยงาน ใหคณะทํางาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

   (11) รายงานผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทํางานของหนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  

  1.7 มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

   (๑) เม่ือมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอ

หนาท่ี การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือ

ปองกันมิใหผูรองทุกข ผูเปนพยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรอง

ทุกขและผูเปนพยาน 

   (๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน 

หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม  

  (๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง  

  ๓.8 มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

  (๑) ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมและให

ไดรับ การปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

  (๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง

เอกสาร / พยานหลักฐานแกขอกลาวหา  

  1.9 ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน           

ของกระทรวงสาธารณสุข 

   (1) รอง เรี ยนผ าน เว็บ ไซต ศูนยปฏิบั ติการตอต านการ ทุจริ ต  กระทรวง

สาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th 

   (2) รองเรียนทางไปรษณีย ท่ี ตู ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000  

๓.๑0 หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขภายในโรงพยาบาลวังโปง 

  (๑) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

   (๒) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

  (๓) ศูนยพ่ึงได (OSCC : One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแหง 

  (๔) ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับกรม  

  (๕) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

  (6) รองเรียนผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง 

www.wangponghospital.go.th 

  (7) รองเรียนทางไปรษณีย ท่ี โรงพยาบาลวังโปง เลขท่ี 116 หมู 13 ตําบลวังโปง อําเภอ

วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 67240 
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****************************************** 
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานจัดทํา

ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี๑๖มิถุนายน๒๕๕๘โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนไมวา
อยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางานทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้โรงพยาบาลวังโปงจะสรางและ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศดวยการสรางความตระหนัก
การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและจะดําเนินการตอ
กรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงทีรวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและ
มาตรการตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะ ทําใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 
 การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 

การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ ใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนา       
ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามก
อนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผู อ่ืนไดรับ  ความ
เดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม  รังควาญ
หรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไข  ซ่ึงมีผลตอ
การจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐ และเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา   
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   

- บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา  
- บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เชน 

แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไม  สนิทสนม/เพศ
ตรงขาม หรือมีผูท่ีไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงาน  นอกเวลาทํางาน เปนตน  

- บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม ทาง
เพศเกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิด
ข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

-  ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน 

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
- ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา     

ทํางาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน  ทุกครั้ง   
- บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา        

การทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน  
พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุ 
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศ  ซ่ึงผูถูกกระทํา
ไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย การลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ อาทิ   

 



 
๑. การกระทําทางสายตา เชน   
การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลง  ไปท่ีคอ

เสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูในบริเวณดังกลาว  มีความรูสึก
เชนเดียวกัน เปนตน  

๒. การกระทําดวยวาจา เชน   
- การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ  

-  การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและ  ไมตองการ 

การพูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ   
- การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก  การ

เรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน  - การสนทนาเรื่อง

เพศหรือเพศสัมพันธการแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ การพูดท่ีสอไปในทางเพศ การเลาเรื่องตลก
ลามกเรื่องสองแงสองงามในเรื่องเพศ การถามเก่ียวกับ ประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่อง
โกหกหรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน  

๓. การกระทําทางกาย เชน   
- การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวย

โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส  ทางกายอ่ืนใด
ท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก  

- การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม หรือ
ขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลาย หก 
การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

๔. การกระทําอ่ืน ๆ เชน   
- การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป  ในท่ีทํางาน

และในคอมพิวเตอรของตน  
- การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในท่ี

สาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ท่ี
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน  

๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน  
- การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน  ทุนการศึกษาดูงาน 

การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางานหากผูถูกลวงละเมิดหรือ  ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ 
เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืน  ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน  

- การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ ใหมี

การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา   
ส่ิงท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

- ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศไดมาก  
- แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ

คุกคามทางเพศนั้น  
- สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย  



- บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือ ถาย  video 
clip (หากทําได)  

- บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก  วัน 
เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม  ซ่ึงถูก
กลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ  

- แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที  

- หารือเหตุการณ ท่ี เ กิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเ พ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ  รวมไป
เปนเพ่ือนก็ได  

- กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก ผูถูกกระทํา  

- ถาปฏิเสธอยางชัดเจนไปแลวถูกกระทําซํ้า ๆ อีก ถือวาเปนปญหา ควรปรึกษาผูใหญ หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนท่ีปญหาจะลุกลามไปกวานี้ จากนั้นควรดําเนินการข้ันเด็ดขาด โดยรองเรียน ไปยัง
ผูบังคับบัญชาท่ีอยูในระดับสูงเพ่ือลงโทษทางวินัย 
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ  

การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ใน
การแกไขปญหาเปนลําดับแรก   

สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ  

- ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทํา 

ทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือ พูด
ในนามตนเองได  

- ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้  

- รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึน  และให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลย ตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

- รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมี การ
ประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย ชวยเหลือใน
การยุติเรื่องดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน  

สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ  

- ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา ดังกลาว

ใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนนิการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไป ไดอีก ๓๐ วัน  

- ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะ ไมถือ

วาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง - เปนตัวกลางในการเจรจา

แกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับ
ผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศเกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอม
ขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดรับความยินยอมจากท้ังสอง ฝาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูง
ข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม ของผูถูกกระทํา ฯลฯ  

- เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปน ลาย

ลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย  



มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน  

- เม่ือมีการรองทุกขแลว ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอ หนาท่ี

การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางาน  เพ่ือปองกันมิใหผูรอง
ทุกขและผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจาก  ผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

- ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน  หรือ

วิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงาน  ท่ีรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม  

- ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง  

มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา  

- ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรม และให ไดรับ

การปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน   

- ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง 

เอกสาร/พยานหลักฐานแกขอกลาวหา  
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน  

- ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา   

- หนวยงานดานการเจาหนาท่ี  

- คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของ 

หนวยงาน ท่ีมีบุคคลภายนอกจากหนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลรวมดวย  
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน  

- ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ไดท่ี https://www.wangponghospital.go.th     

ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษรตอ ผูบังคับบัญชาทุกระดับของ
ผูกระทํา  

- ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ งจนกวาจะเสร็จ 

กระบวนการ หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน  
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก  

- สํานักงาน  ก.พ.  

- คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒  

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
- ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
**************************** 

https://www.wangponghospital.go.th/


   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      1 มีนาคม  2564 
หัวขอ  แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามในการทํางานของโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามในการทํางานของโรงพยาบาลวังโปง 
หมายเหตุ 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                         สุภาวดี ตั้งเมืองทอง                               นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4.   วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4. 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ... 
วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
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