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คำนำ 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ทำงาน ใน
เรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังยังขัดขวาง  
โอกาสต่าง ๆ ในการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  แม้
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และกำหนดโทษ  สำหรับ
ผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลนายูง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนายูง  จึงจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาลนายูง ฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนายูงทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ในศักด์ิศรี ปราศจากการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการ  กับปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 
บทที่1 

     ความสำคัญของปัญหา  
 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
  การคุกคามทางเพศถือเป็นความรุนแรงต่อสตรีซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็น
การละเมิด สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ี
แสดงให้เห็น ถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอำนาจท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรีโดยได้ให้คำจำกัด
ความของคำว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่า หมายถึง การกระทำใด ๆ ท่ีเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากความ
แตกต่างของบทบาท ทางเพศ(Gender-based violence) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการทำร้าย
ร่างกายทางเพศ หรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีรวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพท้ัง
ในท่ีสาธารณะและท่ีส่วนตัว (United Nations, 1993 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, 2554) ซึ่งการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงทางเพศท่ีแสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็น
หลัก เป็นปัญหาสำคัญ ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำท้ังทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานท่ีท้ังใน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแม้แต่สถานท่ีทำงานพรวิภา 
  วิภานราภัย (2554) กล่าวว่า การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานท่ีทำงาน มีรูปแบบ ท่ีหลากหลาย 
ส่วนใหญ่เป็นการคุกคามทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงท่าทางท่ีส่ือความหมาย ทางเพศอีกด้วย 
การคุกคามทางเพศในสถานท่ีทำงานเป็นภัยเงียบท่ีไม่ปรากฏความจริงให้สังคมได้รับรู้ อาจเป็นเพราะคนส่วน
ใหญ่มองว่าเหตุการณ์การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานท่ีทำงานเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรง หรือเพื่อรักษาช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ของตัวบุคคลหรือองค์กร แต่ในปัจจุบันการรายงานข่าวเรื่องการคุกคาม  ทางเพศต่อสตรีใน
สถานท่ีทำงานปรากฏต่อสังคมมากขึ้น ทำให้คนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนัก เกี่ยวกับเหตุการณ์
การคุกคามท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงานหรือเกี่ยวเนื่อง  จากการทำงาน 
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ท้ังชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทำของนายจ้าง  หรือ
ผู้บังคับบัญชา รวมท้ังเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการ
ทำงาน ท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังยังขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สาเหตุสำคัญของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงานก็คือ การเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช 2540 ฉบับปี
พุทธศักราช 2550 และฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์สิทธิที่เท่าเทียมกัน ของหญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และ
ยังให้มีการส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องนำไปกำหนดเป็น
นโยบายและทิศทาง 
 ในการดำเนินงาน อีกท้ังประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
ส ต รี  ใน ทุ ก รู ป แ บ บ  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women : CEDAW) ทำให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิสตรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ อย่างไรก็ดีสถานการณ์ 
การคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองว่าการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ เป็นเรื่องท่ีน่าอับอายผู้หญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังไม่
กล้าเรียกร้อง เอาผิดกับผู้กระทำ โดยในส่วนของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน ยังคงเกิดขึ้น 



2 
อย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และกำหนด
โทษสำหรับผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่  
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน ชาว
ไทย มาตรา27 ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกำหนดให้เพศชายและหญิง 
มีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้นำความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ มาเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม  
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ตรวจงาน 
กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ท้ังนี้  มาตรา 147ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดโทษของผู้ท่ีฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับ ไม่
เกินสองหมื่นบาท  
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ได้แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 โดยกำหนดโทษของบุคคลท่ีกระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการ
รังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับ  ไม่เกิน 
5,000 บาท และหากเป็นการกระทำในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำ อันมี
ลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ แต่หากเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ อันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
 4. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีตราขึ้น เพื่อ
กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
 5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (8) กำหนดให้ ข้าราชการพล
เรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. โดยมาตรา 
84 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 เป็นผู้กระทำผิดวินัย ซึ่งต่อมา ก.พ. ได้
ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 เพื่อกำหนดรูปแบบ
การกระทำท่ีจะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา 83 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 6. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง  ใน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549 ข้อ 10 ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน กระทำ
การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ในคราว
ประชุมเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบ ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงาน  ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายให้กระทรวง
แรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปดำเนินการตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมี
กฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น 



3 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิด ทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข 
3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2560) มีผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ จำนวนท้ังส้ิน 9 คน โดยพบว่าผู้กระทำการ
ล่วงละเมิดทางเพศ ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้า จำนวน 5 คน และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ถูกลงโทษ
ทางวินัย จำแนกเป็นวินัยไม่ร้ายแรง จำนวน 7 คน และวินัยร้ายแรง จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด ไม่พบว่ามีบุคลากรในส่วนราชการ  ระดับกรมท่ีกระทำความผิด
กรณีการล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2560, 2560) และจากกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพศชาย สังกัดกองกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทำอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 ราย 
 ในลักษณะไม่สมควร เป็นการคุกคามทางเพศ และมีพฤติกรรมใช้อำนาจข่มขู่ต่าง ๆ ทำให้ผู้ถูกกระทำ 
เกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 (รัฐบาลไทย, 2560) ทำให้เกิด 
ความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักด์ิศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ท่ี
เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  
  1.2.1 เพื่อขับเคล่ือนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข  
  1.2.2 เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน
การทำงานของกระทรวงสาธารณสุข  
  1.2.3 เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
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บาทที่ 2 

แนวปฏิบัติเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญการการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน 
จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลนายูงจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน ด้วยการสร้างความตระหนัก และสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานอย่างทันท่วงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิด
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 

1.การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศคือ 

 การกระทะใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อำนาจท่ีไม่พึงปรารถนาด้วย
งาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการท่ีน่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 
จนได้รับความอับอาย หรือรู้สึกเหยียดหยาม และให้หมายความรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทำใดท่ี
ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือ
การแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายท้ังในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

2.พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
- บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเช่น การ

แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในทีลับสายตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ท่ีไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน 
เป็นต้น 

- บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา ร่วมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงาน 

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน 
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- ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทำงาน

หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้ ผู้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้น
รับทราบก่อนทุกครั้ง 

- บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็ฯคุณค่าการทำงาน
ของตนเองมากว่าท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น 

3.พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตกว้าง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้อย่าง
ครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ต้องการและมีความ
เดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ อาทิ 

1.การกระทำทางสายตา เช่น 

การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปในคอเส้ือ 
จนทำให้ ผู้ถูฏมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่น ท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวรู้ สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

2.การกระทำด้วยวาจา เช่น 

- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ 
- การชักชวนให้กระทำการใดๆในท่ีลับตาซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึ่งประสงค์และไม่ต้องการพูเรื่องตลก

เกี่วกับเพศ 
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียก

ผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน 
- การสนทนาเรื่องเพศ การแสดงความคิดเห็ฯต่อรสนิยมทางเพศและการพูดท่ีส่อไปในทางเพศ การ

ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

3.การกระทำทางกาย เช่น 

- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การ๔ไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใด
ท่ีไม่พึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

- การตามรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การต้ังใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวาม
ทางเดิน การยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่า 
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- น้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 

4.การกระทำอื่นๆ เช่น 

- การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความท่ีเกี่ยวข้องเรื่องเพศ รวมถึงการเปิดภาพลามกอนาจารในท่ี
ทำงานหรือคอมพิวเตอร์ของตน 

- การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือการวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีส่อไปในทางเพศ
ในท่ีสาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ 
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น face book, Line ฯลฯ เป็นต้น 

5.การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ เช่น 

- การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุกการศึกษาดูงาน 
การเล่ือนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกกล่าวล่วงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่น
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 

- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับให้มี
ความสัมพันธ์ทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา 

4.สิ่งที่ควรกระทำเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และการถ่อยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น 

- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวิดิโอคลิป (หาก

ทำได้) 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยจดบันทึก วันท่ี 

เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ช่ือของพยานและบุคคลท่ีสาม ซึ่งถูก
กล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์ และรายงานผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน 
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บทที่ 3 
กระบวนการแก้ไขปัญหา 

 ส่ิงท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 

- ในกรณีท่ีสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ผู้ร้องเรียนพูดหรือเขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้งให้
ผู้กระทำทราบพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ โดยผู้เสียหายอาจขอให้
มีบุคคลอื่นร่วมเป็นพยานหรือไม่ก็ได้ 

- ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทำการ 
(นับต้ังแต่ได้รับรายงาน) ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง แก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องดำเนินการ 

- หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งต้ังคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวนไม่ เกิน  5  คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการท่ีมีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
คู่กรณีโดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณีโดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่ า 
หนึ่งคนและให้มีบุคคลท่ีผู้ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่ม
งานวินัยและนิติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสอบข้อเท็จริง ท้ังนี้ ให้รายงานผลต่อ
หัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัยขอให้คณะทำงานนำข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย 

- สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงโทษ
ผู้กระทำผิดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในเวลาดังกล่าว สามารถขยายเวลา
ออกไปได้อีก 30 วัน 
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บทที่ 4 

หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน/ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 
 

4.1 หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน 

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ 
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลนายูง 

4.2 ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 

 ท่านสามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. ร้องเรียนด้วยวาจาได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ถูกกระทำหรือทางโทรศัพท์ (กรณีไม่
สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

2. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหารโรงพยาบาลนายูง 
โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ 

- กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
- ทางเพจ Facebook โรงพยาบาลนายูง 
- ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลนายูง http://nyhos.com 
- ทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-150076 ต่อ 118 
- ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 204 หมู่ท่ี 10 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 2580 
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