
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ค าน า 

  โรงพยาบาลกุมภวาปี ตระหนักถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และการ
เสมอภาค ขอบุคลากร โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ปกป้องผู้กระท า และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ได้มีเห็นชอบมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย์เสนอจึงได้มีกัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ในการท างาน 

  ในการนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศในการท างานจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากร 

 

 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มภารกิจอ านวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

สารบัญ 

การล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ        1 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบตัิเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   1 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   2 

สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถกูล่วงละเมิดทางเพศ       3
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ       3 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทกุข์และผู้เป็นพยาน               4 

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกลา่วหา        4 

หน่วยงานรับเร่ืองทุกข์ภายในหน่วยงาน       4 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน       4 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องทุกข์ภายนอก        4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน 
ของโรงพยาบาลกุมภวาปี 

 

 แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  จัดท าขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่า
อยู่ในสถานะใดที่ได้รับปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ และปราศจากจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  โรงพยาบาลกุมภวาปีจะสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการต่อ
กรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการ
ต่าง เพื่อลดความความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น 

การล่วงละเมิดหรือคุกคมทางเพศ คือ 

  การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อ านาจที่ไม่พึงรารถนา 
ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสี่ยง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือการกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือกระท าการ
ใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสสรหา 
หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใด ต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศ เช่น การแต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ไม่สนิท
สนม/เพศตรงข้าม หรือผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยกันในกรณีถูกเรียกข้าพบหรือได้มอบหมายนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่งละเมิด/คุกคาม 
เพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าโดยตรงในการป้องกัน 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังตับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 



 
 

 
 

ท างาน หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง 
 บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ 

ท างานของตนเองมากกว่าที่ก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศ 
  การล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศเป็นเรื่องขอบเขตก้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพสซึ่งผู้ถูกกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ซึ่งผู้กระท าไม่ต้องการ และมีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาย อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการ
ล่วงละเมิดทางเพศ อาทิ 
  1. การกระท าทางสายตา เช่น 
     การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรืองจ้องลงไปที่คอ
เสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมอง รู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกแบบ
เดียวกัน เป็นต้น 
  2. การกร าด้วยวาจา เช่น 

 การวิพากษ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้กระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ  

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 การเก้ียวพารานาสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ 

ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยถ้อยค าที่ส่องไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศ 
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์  การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ 

การพูดที่ส่องไปในทางเพศ การเล่าเรื่องลามกเรื่องสองแง่สองงามในเรื่องเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ 
ความชื่นชอบในทางเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือแพร่ข่างลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผู้อ่ืน 
                    3. การกระท าทางกาย เช่น 

 การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย 
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และสัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่น่า
พึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก  

 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดมากเกินไป การต้อนเข้ามุม 
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพสโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
                     4. การกระท าอ่ืนๆ เช่น 

  การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความเกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ะในที่ 
ท างานและคอมพิวเตอร์ของตน 

 การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ะ การเขียนหือวาดภาพทางเพศใน 
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเตอร์ เช่นเฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
 5. การกระท าทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

  การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่นต าแหน่งหน้าที่การาน ผลการเรียน           



 
 

 
 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคาม
ยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางเพศ 
เป็นต้น 

 
 การข่มขู่ให้เกิดผลทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ 

ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  
สิ่งท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 ควรแต่งกายให้มิดชิด ซึ่งมีส่วนช่วยให้พ้นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรม 
คุกคามทางเพศได้มาก 

 แสดงออกทันที ว่าไม่พอใจต่อการกระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศนั้น 

 ส่งเสียงร้องให้ผู้ถูกกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกวิดีโอ 
 บันทึกเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยจด 

บันทึก วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและหรือบุคคลที่สามซึ่ง
ถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์  

 แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนทันที 
 หารือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนกับ 

ผู้บังคับบัญชาบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือไปเป็นเพ่ือนก็
ได ้

 กรณีท่ีผู้กระท าอับอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้กระท า 

 ถ้าปฏิเสธอย่างชัดเจนไปแล้วถูกกระท าซ้ าๆ อีก ถือว่าเป็นปัญหา หรือเข้าปรึกษา 
ผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปัญหาลุกลามไปมากกว่านี้ จากนั้นด าเนินการขั้นเด็ดขาด โดยร้องเรียนไปยัง
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
  การยุติปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ไขปัญหาอันดับแรก 
สิ่งท่ีผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ 
ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดกระท า ผู้ถูกกรพะท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือน
หรือพูดในนามตัวเองได ้

 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ร้องความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดตุการณ์ขึ้นและให้ผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการหาข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือขอความช่วยเหลือจัดให้มีการประชุม 



 
 

 
 

หารือระหว่างฝ้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลาภายใน 15 วัน เช่นเดียวกัน 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และพยาน 
 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่นแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกันเพ่ือป้องกันมิให้ผู้
ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกลาวหาพบปะกัน เป็นต้น และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็น
พยานก่อน  
 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ
หาวิธีการป้องกันหรือแกไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบคุคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตมความ
เหมาะสม 
  ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
 ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและได้รับ
การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชีแจงแก้ข้อกล่าวหา อย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร /
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

1. ผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า 
2. งานนิติการ 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
1. https://kumpawapihospital.go.th/newsite/appeal.php 
2. สามารถร้องทุกข์ ผ่าน โทรศัพท์ หรือผ่านทางลายลักษณ์อักษรต่อผุ้บังคับบัญชา 

ทุกระดับของผู้ถูกกระท า 
3. ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนได้ 

หน่วยงานรับเรื่องทุกข์ภายนอก 
1. ส านักงาน กพ. 
2. คณะกรรมการจัดการเรื่อเรียนร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องทุกข์ พ.ศ. 2552 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 23 พระราบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ 

มนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของ โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลกุมภวาปี 
วัน/เดือน/ปี:  25 กุมภาพันธ์  2565 
หัวข้อ:   หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 
 Link 
ภายนอก:................................................................. ........................................................................... 

หมาย
เหตุ:…………………………….………………………………………………..............………………………………………….. 
 

                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
        ลงชื่อ    กฤษณา   ภูจิตร                                ลงชื่อ      เกรียงศักดิ์    เอกพงษ์      
             (นางสาวกฤษณา  ภุจิตร)                                   (นายเกรียงศักดิ์    เอกพงษ์ ) 
                       นิติกร                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
         วันที่  25 กุมภาพันธ์  2565                              วันที่   25  กุมภาพันธ์  2565 
 
                                              ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
                                              ลงชื่อ       กฤษณา   ภูจิตร 
                                                    (นางสาวกฤษณา   ภูจิตร) 
                                                               นิติกร 
                                                 วันที่  25 กุมภาพันธ์   2565 

 


