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แนวปฏิบตัิเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําขึ้นโดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน ไมวาจะอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ    

ในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  ทุกคนตองรับผิดชอบใน      การ

กระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี  โรงพยาบาลหนองมะโมงจะสรางและรักษาสภาพแวดลอม             ใน

การทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ดวยการสรางความตระหนัก  การสรางความรู

ความเขาใจ  การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น  และจะดําเนินการตอกรณี          

การรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที  รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมและมาตรการ

ตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  หมายถึง การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปน

การบังคับ ใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนาดวยวาจา  ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง  รูปภาพ  เอกสาร ขอมูลทาง

อิเลคทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ  หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกัน โดยประการที่

นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน  รําคาญ  ไดรับความอับอาย  หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมาย

รวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ  โดยเฉพาะจาก

การสรางเง่ือนไข ซึ่งมีผลตอการจางงาน  การสรรหา  หรือการแตงต้ัง  หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายทั้งใน

หนวยงานของรัฐและเอกชน  รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมได

อยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทําไมตองการ 

และมีความรูสึกเดือดรอน รําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเปนการเขาขายการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน 

การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอ

เสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนที่อยูในบริเวณดังกลาวมีความรูสึก

เชนเดียวกัน เปนตน 

2. การกระทําดวยวาจา เชน 

- การวิพากยวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปในทางเพศ 

- การชักชวนใหกระทําการใดๆในที่ลับตา  ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ  การพูด

เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 

- การเก้ียวพาราสี  พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง  การพูดลามก การโทรศัพทลามก  การเรียก

ผูหญิงดวยคําที่สอไปในทางเพศ  จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน 

- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ  การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ  และการพูดที่สอไป

ในทางเพศ  การเลาเรื่องตลกลามก เรื่องสองแงสองงามในเรื่องเพศ  การถามเก่ียวกับ

ประสบการณความช่ืนชอบทางเพศ  การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ

ของผูอ่ืน 
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3. การกระทําทางกายเชน 

- การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน  การลูบคลํา  การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ  การฉวยโอกาส

กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเน้ือตองตัว  การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย

อ่ืนใดที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมาน่ังตัก 

- การตามต้ือโดยที่อีกฝายหน่ึงไมเลนดวย  การต้ังใจยืนใกลชิดเกินไป  การตอนเขามุมหรือขวาง

ทางเดิน  การยักคิ้วหลิ่วตา  การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก  การทําทา

นํ้าลายหก  การแสดงพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศโยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

4. การกระทําอ่ืนๆ เชน 

- การแสดงรูปภาพ สัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ  รวมทั้งการเปดภาพโปในที่ทํางานและใน

คอมพิวเตอรของตน 

- การแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ  เชน การโชวปฏิทินโป  การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่

สาธารณะ  การใชสัญลักษณที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ  การสื่อขอความ รูปภาพ 

สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอรเน็ต เชน Facebook  Line เปนตน 

5. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

- การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน  เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 

การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง  การตอสัญญาการทํางาน  หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคาม

ยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนที่

เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

- การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน  การศึกษา การขมขูวาจะทําราย  การบังคับใหมีการ

สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 

สิ่งที่ควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

1. ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตา และพฤติกรรมคุกคามทางเพศไดมาก 

2. แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา  และถอยหางจากการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศน้ัน 

3. สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 

4. บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถาย video clip (หากทําได) 

5. บันทึกเหตุการณที่เก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้นโดยจดบันทึกวัน เวลา และ

สถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ช่ือพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกลาวถึง 

หรืออยูในเหตุการณ 

6. แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที 

7. หารือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชา  บุคคล

หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

8. กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน  แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทํา 

9. ถาปฏิเสธอยางชัดเจนไปแลวถูกกระทําซ้ําๆอีก ถือวาเปนปญหา  ควรปรึกษาผูใหญหรือหนวยงานที่

เก่ียวของกอนที่ปญหาจะลุกลามไปกวาน้ี  จากน้ันควรดําเนินการขั้นเด็ดขาดโดยรองเรียนไปยัง

ผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงเพ่ือลงโทษทางวินัย 
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พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัเิพือ่ปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 

1. บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  และผูใตบังคับบัญชา 

2. บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกาย

ใหเหมาะสม  หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่ไมสนิทสนม/

เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบ หรือไดรับมองหมายนอกเวลาทํางาน 

เปนตน 

3. บุคลากรของหนวยงาน ควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่

อาจเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหา

ดังกลาวเกิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงาน  และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดี  และมีหนาที่โดยตรงในการปองกันปญหาการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

5. ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางาน หรือไป

ปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศสองตอสอง  ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอนทุกครั้ง 

6. บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี  ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการทํางานของ

ตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

หลกัการพืน้ฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 

1. การรับฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางต้ังใจดวย

ความเห็นอกเห็นใจ  และไมตัดสินถูกผิด  เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูด

ในสิ่งที่ตนตองการ กับบุคคลที่ตองการใหความชวยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเปนสวนตัว  การรับฟง

เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเยียวยาทางดานอารมณ 

2. การสอบถามเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns : I) 

หมายถึง  การสอบถามเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล  ประเมินและตอบสนองตอความจําเปน

และความกังวลดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ทั้งอารมณทางกาย ทางสังคม 

และการปฏิบัติตามหนาที่  เพ่ือที่จะรับรูวาอะไรที่สําคัญที่สุดสําหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

และเคารพตอความตองการและตอบสนองตอความจําเปนที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ตองการ  รับฟงและใหความใสใจตอสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเก่ียวกับความจําเปน

และความกังวล  ซึ่งตองแยกความจําเปนและขอกังวลเปนดานๆ ไดแก  ความจําเปนทางกาย      

ความจําเปนทางอารมณ หรือความจําเปนทางเศรษฐกิจ  ความกังวลดานความปลอดภัย  หรือ    

ความชวยเหลือทางสังคมที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจําเปนตองไดรับ 

3. การทําใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate : V) หมายถึง         

การแสดงออกถึงความเขาใจและเช่ือในสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว  และใหความ

มั่นใจวา  ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไมถูกตอวา  เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ทราบวาความรูสึกของตนเปนสิ่งปกติ  และสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย  รวมถึง

มีสิทธิที่จะอยูโดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว  ทั้งน้ี  การใหคุณคากับประสบการณของคนอ่ืน  

หมายถึงการใหบุคคลน้ันรับรูถึงการรับฟง  อยางต้ังใจ  และเขาใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกลาวพูด  ตลอดจน

เช่ือโดยที่ไมตัดสินหรือมีเง่ือนไขในการรับฟง 
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4. การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย (Enhance Safety : E)  หมายถึง  การพูดคุยกับผูถูกลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม  หากเกิด

ความรุนแรงขึ้นอีก  เพ่ือชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผน    

ถึงความปลอดภัยในอนาคต  ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคนมีความกังวลเรื่อง        

ความปลอดภัยของตนเอง  แตบางคนอาจจะไมไดคิดถึงประเด็นน้ี  และยังไมทราบวามีโอกาสที่จะเกิด

ความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง  ควรอธิบายใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวาความรุนแรงจาก  

คนใกลชิดจะไมหยุดไดดวยตนเอง  แตมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและจะเกิดบอยครั้งขึ้น  

ทั้งน้ี  การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการที่ไมอาจจะเกิดขึ้นจากการ

พูดคุยในครั้งเดียว  โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังน้ี 

4.1 ประเมินความปลอดภัยหลังจากไดรับความรุนแรงทางเพศ  โดยผูถูกกระทํารุนแรงทางเพศมักจะ

รูจักผูที่ถูกกระทํา 

4.2 ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด 

5. การชวยเหลือ (Support : S) หมายถึง  สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยใหเขาถึง

ขอมูลบริการ และการชวยเหลือทางสังคม  เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศสามารถเขาถึง

แหลงชวยเหลือสําหรับดานสุขภาพ  ความปลอดภัย  และการชวยเหลือทางสังคม  ทั้งน้ี  สามารถ

พูดคุยกับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจําเปนที่ตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังน้ี 

5.1 สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับตนในขณะน้ี โดยสอบถามวา

อะไรที่จะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไดมากที่สุด  หากสามารถชวยเหลือไดในขณะน้ี 

5.2 ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี 

5.3 พูดคุยเก่ียวกับความชวยเหลือทางสังคม  โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    

มีสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือน  หรือคนที่ไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไม  

และมีบุคคลซึ่งสามารถชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการในการแกไข

ปญหาเปนลําดับแรก  สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

1. ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทําทราบ

พฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา  ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือน

หรือพูดนามตนเองได 

2. ในกรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเองใหดําเนินการดังน้ี 

-   รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูถูกกระทํา  หลังจากเกิดเหตุการณดําเนินการคนหา

ขอเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการใดๆถือวาเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 

-   รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงานเพ่ือชวยเหลือ  จัดใหมีการประชุมหารือ

ระหวางฝายตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ  หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือในการ

ยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกําหนดเวลา 15 วัน เชนเดียวกัน 
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สิ่งทีผู่บังคบับญัชาหรือหนวยงานทีร่บัผดิชอบตองดําเนนิการ 

1. ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรอง

ทุกขทราบภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาวใหขายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน 

2. ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไมถือวาผูถูก

กลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

3. เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนความลับ โยจัดการแกไขปญหาตาม

ความเหมาะสม  เชน เจรจากับผูถูกกระทําเพ่ือใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศเกิดขึ้นอีก  จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความ ซึ่งไดรับความยินยอมจากทั้งสอง

ฝาย  การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความ

ยินยอมของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

4. เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร 

และใหเก็บไวในแฟมประวัติทั้งสองฝาย 

มาตรการคุมครองผูรองทกุขและผูเปนพยาน 

1. เมื่อมีการรองทุกขแลว  ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆที่กระทบตอหนาที่การงาน

หรือการดํารงชีวิต  หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพ่ือปองกันมิใหผู

รองทุกขและผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน  ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกข

และผูเปนพยาน 

2. ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางานหรือวิธีการในการ

ปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว  ควรไดรับพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตามความ

เหมาะสม 

3. ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

1. ในระหวางการรองทุกข  ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด  ใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติ

เชนเดียวกับบุลากรอ่ืน 

2. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการช้ีแจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่  รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/

พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

ชองทางการรองเรียนกรณกีารลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทาํงาน 

หนวยรบัเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

1. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรบัเรื่องรองทุกขโรงพยาบาลหนองมะโมง 

2. รองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 0 5646 6993 

4. รองเรียนทาง Face book โรงพยาบาลหนองมะโมง 

5. รองเรียนทาง website : www//Nongmamong.com 

6. รองเรียนทางระบบ Google Form (สแกน QR code) โรงพยาบาลหนองมะโมง 

หนวยรบัเรื่องรองทุกขภายนอก 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
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