
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คูมือแนวปฏบิัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงาน  โรงพยาบาลสบเมย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู

ทํางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งยัง
ขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
แมประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และกําหนดโทษสําหรับ
ผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม แตสถานการณของการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

โรงพยาบาลสบเมย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตน 
จึงไดรวบรวมแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

กลุมบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย 
                                                                             1 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
          หนา 
คำนำ  

ความหมายของการคุกคามทางเพศ      ๑  

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ๑  

พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ๒ 

สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    ๓ 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ     ๓ 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน      ๔   

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน      ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
............................................................................................... 

 แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร         
ในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการ          
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลสบเมย จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการ ลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับ
ปญหาที่เกิด และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทาง
เพศขึ้น 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทำใดๆ หรือพฤติกรรมที่ สอไปในทางเพศที่ เปนการบั งคับ การใชอำนาจ                        

ที่ไมพึงปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
สิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยางอื่นในทำนองเดียวกันดยปรารที่นาจะทำใหผูอื่นไดรับความ
เดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือ
การกระทำใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน 
การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 
 บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูไมสนิทสนม/
เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไมไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงานเปนตน 

 บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม 
ทางเพศที่เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคลากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

 ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดทางเพศในท่ีทำงาน 

 ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงานหรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอน 
ทุกครั้ง 

 บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตน เห็นคุณคาการ
ทำงานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาดวยวิธีอื่น 

๒./พฤติกรรม... 
 

 

 

-๒- 



พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผูถูกกระทำ              
ไมตองการและมีความเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยีดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ 

๑. การกระทำทางสายตา เชน 
 การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป          

ที่คอเสื้อ จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นที่อยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึก
เชนเดียวกัน เปนตน 

๒. การกระทำดวยวาจา เชน 
 การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 
 การชักชวนใหกระทำการใดๆ ที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไมตองการ   

การพูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก 

การเรียกผูหญิงดวยคำที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมการทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน 
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศและ

การพูดที่สอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการ
เผยแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 
 ๓. การกระทำทางกาย เชน 

 การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ             
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย           
อื่นใดที่ไมพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 

 การตามตื้อโดยที่อีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก  
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
 ๔. การกระทำอื่นๆ เชน 

 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่ เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโป         
ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอรของตน 

 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ        
ในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ          
ที่แสดงถึงเพศทางอินเตอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 
 
 

๓./๕ การกระทำ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 ๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
 การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน  เชน ตำแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ           
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอื่น           
ที่เก่ียวของกับเรื่องทางเพศ เปนตน 

 การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับ
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
สิ่งท่ีควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น 

 สงเสียงรองเพ่ือใหผูถูกกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอื่นชวย 
 บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถาย 

Video Clip (หากทำได) 
 บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับลายลักษณอักษรทันทีที่เกิดเหตุ โดยจดบันทึก วัน เวลา 

และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกลาวถึง หรือยูใน
เหตุการณ 

 แจงปญหาที่เกดิขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณที่เกิดข้ึนกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป
เปนเพื่อนก็ได 

 กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพื่อมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทำ 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการใน

การแกไขปญหาเปนลำดับแรก 
 สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดำเนินการ 
 ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทำเพื่อแจงใหผูกระทำ

ทราบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปนเปนเพื่อน
หรือพูดในนามตนเองได 

 ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้ 
 - รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดการณขึ้นและให

ผูบังคับบัญชาดำเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดำเนินการใดๆถือวาผูบังคับบัญชาละเลยตอ
การปฏิบัติหนาที ่

๔./รองขอหนวยงาน... 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

 - รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมีการ
ประชุมหารือระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือในการ
ยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 

สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดำเนินการ 
 ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวนไมเกิน ๕ คน 

ประกอบดวย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณีโดยมี
ตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลเพศเดียวกันกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลที่
ผูเสียหายไวใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมกฎหมายดำเนินการสอบขอเท็จจริง ทั้งนี้ให
รายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดำเนินการทางวินัย ขอใหคณะทำงานนำขอมูลเสนอ
ผูบริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย 

 ตรวจสอบหาขอเท็จจรงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไมเสร็จในกำหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปไดอีก 
๓๐ วัน  

 ใหคำแนะนำหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกันและจะไม
ถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทำผิดจริง 

 เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทำเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝาย 
การนำเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอมของ
ผูถูกกระทำ ฯลฯ 

 เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปนลาย
ลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 
 ผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

   ๑. เว็ปไซตของโรงพยาบาลสบเมย  http://sobmoei.go.th/smh/ 

           ๒. ติดตอดวยตนเองท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน  

                             ๒.๑ เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเจาหนาที่ และการรองเรียน

ทุจริตประพฤติมิชอบ ติดตอไดที ่กลุมงานบริหารทั่วไป  

                             ๒.๒ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกรณีไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข 

ติดตอไดท่ีกลุมงานประกันสุขภาพ 

๓. ทางไปรษณีย โรงพยาบาลสบเมย ตำบลแมคะตวน อำเภอสบเมย จังหวัด 

แมฮองสอน  ๕๘๑๑๐  

๔. โทรศัพท ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๘๐๙๙  

๕.  E – Mail  wongmit7055@hotmail.co.th 

http://sobmoei.go.th/smh/
mailto:wongmit7055@hotmail.co.th

