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ค าน า 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออก กฎก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 127 ตอนที่ 59 ก วันที่           
28 กันยายน 2553 หน้า 14 - 16) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป กล่าวคือ          
ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อข้าราชการด้วยกัน หรือผู้
ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท านั้น หรือท า
ให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการ       
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่าง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  
          ทัง้นี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 160 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 
แจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพ่ือทราบและด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่าง มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0202.5/ว 5117 
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 และที่ มท 0211.3/ว 0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทุกจังหวัดพิจารณาด าเนินการตาม แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน  

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลดอยเต่าจึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้บุคคลากรทุกคนในโรงพยาบาลดอยเต่า
ทราบกฎระเบียบ แนวทางการป้องกัน และการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางหรือคุกคามทางเพศขึ้นใน
หน่วยงาน  
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มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

โรงพยาบาลดอยเต่า 

***************************** 

1. ที่มา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ๒๕๕๐ ได้ก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงชายห้ามการเลือกปฏิบัติโดย
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานนอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women – CEDAW) ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานในเรื่องเพศ 
สิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ที่บัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งขณะนี้ได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นที่มาของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นความรุนแรงทาง
เพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัวสถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว 
หรือแม้แต่สถานที่ท างาน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานหรือเกี่ยวเนื่องจาก
การท างานที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศ จากการกระท าของนายจ้าง
หรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือนร่วมงาน การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการท างานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวาง
โอกาสต่าง ๆ ในการท างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ 
ก าหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากกระท าในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารก านัล หรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ รวมทั้งหาก
กระท าโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส่วนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑คุ้มครองแรงงานในระบบ ที่ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุม
งาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ส าหรับรัฐวิสาหกิจ  
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มีประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๔๙ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๔๓ คุ้มครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และในส่วนของข้าราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศไว้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ แต่
สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาของ
กนกวรรณ ธราวรรณ ระบุว่า “สถานการณ์การคุกคามทางเพศในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
เหตุการณ์ผู้หญิงท างานในทุกสาขาอาชีพ ถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ในเบื้องต้น
ข้อมูลการส ารวจจากสวนดุสิตโพล ส ารวจความเห็นผู้หญิง จ านวน๑,๑๕๓ คน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการหญิง ๔๗๐ 
คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง ๒๕๘ คน พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลส ารวจ 
พบว่า ผู้ให้ความเห็นต่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ โดยมักถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด 
รองลงมา คือ ถูกลวนลาม แต๊ะอ๋ังถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้าย คือ ถูกชวนดูเว็บไซต์โป๊ ถูกแทะโลมด้วยสายตา 
ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่า หัวหน้างานเป็นผู้กระท าลวนลาม
ทางเพศอยู่ในอันดับต้น รองลงมา คือ เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย”  นอกจากนี้ ในการส ารวจสถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยราชการไทย ของ
นางสาวสุวรรณา พูลเพชร ระบุว่า “สถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทยที่ดูเหมือนว่า
จะต่ าแต่ในความเป็นจริงแล้วยังคงมีเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานเกิดขึ้นแต่เรื่องราวกลับไปไม่ถึง
กระบวนการสอบสวน...”  
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2. รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
จากรายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน 

หรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดท าขึ้น พบว่า การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมี ๒ แบบ คือ 

๑.“การก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือการสร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์ หรือ ไม่พึง
ปรารถนา (hostile environment sexual harassment) การท าให้เดือดร้อน ร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือการ
สร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์ ไม่พึงปรารถนา ได้แก่ การใช้วาจา เช่นการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตา แซว พูด
ตลกลามก ล้อเลียน ดูหมิ่นเหยียดหยามในความเป็นหญิงความเป็นชาย หรือเพศสภาพอ่ืน รวมถึงรสนิยมทางเพศ 
หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เช่น มองด้วยสายตาโลมเลีย ส่งจูบ ผิวปาก จับมือถือแขน ถูกเนื้อต้องตัว หรือการแสดง
สิ่งของ ภาพ จดหมาย เช่น ภาพ ลามกปฏิทินโป๊เปลือย จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นต้น  

๒. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพ่ือแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจทางเพศสัมพันธ์ (Quid 
pro quo sexual harassment หรือ this for that) การล่วงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้เป็นการล่วงเกินทางเพศ
โดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้อ านาจให้คุณให้โทษ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย หรือ การกระท าอ่ืนใดทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศนี้ มักเป็นการกระท าของผู้มีอ านาจกระท ากับผู้ที่ด้อยอ านาจ”  ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในรูปแบบที่สองนี้ แม้อีกฝ่ายยินยอม หรือตกอยู่ในภาวะจ ายอม หรือยอมจ านน ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการน าผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคลและหน่วยงาน รวมถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ส าหรับผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากการศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศระบุว่า “การถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกกระท าจะมีความเครียด มีอาการปวด
ศีรษะ วิตกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจาการถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่สั่นคลอนตัวตน
ของผู้ถูกกระท า แต่ยังมีผลกระทบต่อการท างาน เกิดความตึงเครียดในที่ท างาน ผลผลิตตกต่ า เนื่องจากต้องขาดงาน
บ่อย เพราะผู้ถูกกระท าจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่กระท าการคุกคามทางเพศอยู่ด้วย 
และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกค้าท่ีกระท าการคุกคามทางเพศ 
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ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานในองค์กร ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของงานอย่างมาก 
และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ท างานบ่อยๆ ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาคหญิงชาย”  

ประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศสะท้อนให้เห็นทัศนคติทั้งระดับสังคมองค์กร และ
บุคคล ในระดับสังคมยอมรับเรื่องความต้องการทางเพศของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางเพศ ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถูกกล่าวโทษหรือต าหนิติเตียนมากกว่า การเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องของความ
สนุกสนาน การมองว่าการถูกล่วงเกินทางเพศเป็นการสมยอมของฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงมักถูกซ้ าเติมโดยสังคมและ
สื่อ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับฝ่ายชายมากนัก ในระดับองค์กรมักมองว่า การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเพียงปัญหา
จริยธรรมส่วนบุคคล ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและหาทางป้องกันและแก้ไขอย่าง
จริงจัง ส่วนในระดับบุคคล ไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่ง ไม่ทราบว่า พฤติกรรม
ใด คือการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดเองก็เกิดความอับอาย จึงไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
นอกจากนั้น ยังเกิดความกลัว เนื่องจากเป็นเรื่องในองค์กร ซึ่งผู้ถูกล่วงละเมิดมักเป็นผู้ที่ต าแหน่งหน้าที่ต่ํากว่าผู้
ละเมิด จึงอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานได้ ประเด็นปัญหานี้มักไม่ได้รับความส าคัญ หากไม่ใช่กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องมี
ต าแหน่งหน้าที่การงานในสังคม และผู้ถูกกระท ากล้าที่จะร้องเรียน ก็มักไม่เป็นข่าวหรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 
เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องความอายและความกลัวของผู้ถูกระท าเข้ามาเก่ียวข้อง จึงมักไม่มีการเปิดเผยข้อมูล 

๓. แนวทางในการจัดการกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศหลายชิ้น ได้แก่ รายงานการประเมินสถานการณ์
ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ 
โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและมหาวิทยาลัยมหิดล การคุกคามทางเพศในที่ท างาน โดยมูลนิธิธีร
นาถ กาญจนอักษร รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการดื่มสุรากับความรุนแรงในการท างาน 
โดยรองศาสตราจารย์บุญเสริม หุตะแพทย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช การล่วงละเมิดทางเพศใน
หน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข โดยนางสาวสุวรรณา พูลเพชร ได้ให้
ข้อเสนอแนะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การท าความสะอาดองค์กร และสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่ยอมรับเรื่องการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ การก าหนดให้เป็นข้อห้ามหนึ่งในประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มีกฎหมายเพ่ือป้องปราม
โดยเฉพาะ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไกในการรองรับปัญหา มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีช่องทางและ
ขั้นตอนการร้องเรียนที่ชัดเจน ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับ มีการบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหา และ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากการศึกษา
แนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ นอกจากการสอดแทรกประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ในกฎหมายต่าง 
ๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา หรือกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศแล้ว มีหลายประเทศได้จัดท า 
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มาตรการ/แนวปฏิบัติ (code of conduct) เพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เช่น 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๔. แนวคิดเพ่ือจัดการกับปัญหา 

จากการศึกษาพบว่า การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานมีลักษณะพิเศษประการแรก ได้แก่ 
เป็นเรื่องที่มีเจตคติทางเพศเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งแฝงอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่บุคคลหน่วยงาน ผู้กระท าและผู้ถูกกระท ามี
ทั้งเปน็เพศเดียวกันและต่างเพศ อย่างไรก็ตาม ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่มักจะเป็นคนละเพศ และผู้กระท า
เกือบทั้งหมดเป็นชาย ส่วนผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่เป็นหญิง และมีบางส่วนซึ่งไม่มากนักที่ผู้ถูกกระท าเป็นชายและผู้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ประการที่สองมักมีประเด็นเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจเกี่ยวกับการให้คุณให้โทษ
ในหน้าที่การงานระหว่างผู้กระท ากับผู้ถูกกระท าร่วมอยู่ด้วย ประการสุดท้าย คือ ค่านิยมของสังคมไทยไม่ตระหนัก
ว่าเป็นประเด็นปัญหา และยังมองว่า การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องน่าอับอายและมักซ้ําเติ ม
ผู้ถูกกระท าผู้ถูกกระท าจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่กล้าเอาผิดกับผู้กระท า จากสภาพการณ์
ดังกล่าว จึงท าให้การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยังคงเป็นปัญหายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหามี
ความยากล าบากมากข้ึนดังนั้น การจัดการปัญหาควรมีมาตรการก่อนการเข้าสู่กระบวนการทางวินัย ที่ให้ผู้ถูกกระท า
เป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความต้องการของผู้ถูกกระท า มีกระบวนการจัดการปัญหาที่เป็นมิตรไม่สร้างความอับอายแก่
ทั้งผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์ในการท างานของทั้งสองฝ่าย โดยการจัดการควร
เน้นการสร้างสภาพแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ยอมรับ
การกระท าที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศทางหนึ่ง 

๕. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอเสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ดังนี้ 
๑. หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศใน

การท างาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติฯ ปรากฏตามภาคผนวก 
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2. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้

บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการป้องกันปัญหา
เป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 

๓. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ การจัดสถานที่ท างานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น จัดห้องท างานที่
เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 

๔. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่นการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การ
ประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่
กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่ 

๕. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดในแนว
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างาน และต้องเป็นความลับ เว้นแต่
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไป ต้อง
มีเหตุผลที่ดีพอ 

๖. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
คู่กรณี บุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศ
เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หาก
ต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการด าเนินการทางวินัย 

๗. หน่วยงานต้องติดตามผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและ
คุกคามทางเพศในการท างานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

 

 

 

 



 

7 

 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานโรงพยาบาลดอยเต่า 

………………………………………………………………………………………….. 

 แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท ขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะ
ใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุก
คนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลดอยเต่า จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนักการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 

การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา 
ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ 
หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนร าคาญได้รับความอับอาย 
หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่
ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหาหรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบ
อ่ืนใดต่อผู้เสียหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

1. บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.บุคลากรของหน่วยงานควรควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เช่นแต่งกายให้เหมาะสม 

หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงกันข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจ
อยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

3.บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศเกิดขึ้นใน
หน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน 
และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
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4.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการล่วง

ละเมิดทางเพศในที่การท างาน 
5.ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรือไป

ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 

6.บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตน เห็นคุณค่าการท างานของตน
มากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้าวขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้อย่างครอบคลุม

ทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ 
อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยีบดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
 1. การกระท าทางสายตา เช่นการจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือ
จ้องลงไปที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกันเป็นต้น 

2. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
- การวิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
- การชกชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับจา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการการพูดเรื่องตลก

เกี่ยวกับเพศ - การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามกการเรียกผู้หญิง
ด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 

- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูดที่ส่อไปในทาง
เพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิต
ทางเพศของผู้อื่น 

3. การกระท าทางกาย เช่น 
 - การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล าการถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ กายฉวยโอกาสกอดรัด 

จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่พึงประสงค์ การดึงคน
มานั่งตัก เป้นต้น 

- การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวางทางเดิน การ
หยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อ
ไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
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4. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
 - การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ท างานและใน

คอมพิวเตอร์ของตน 
- การแสดงออกท่ีเกี่ยวกบเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ การใช้

สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

 
5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

 - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน การ
เลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น 
ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกีย่วข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 

- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับให้มีการสัมผัสทาง
เพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเราสิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้ถูกกระท าและถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศนั้น 

–ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 - บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือถ่าย Video Clip (หากท า

ได้) - บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา และสถานที่
เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์ 

 - แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
- หารือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาบุคคลหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตัวเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป้นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
 - กรณผีู้ถูกกระท า อาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยอมรับจากผู้ถูกกระท า 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการการยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้
กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรกสิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้อง
ด าเนินการ 

- ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่
ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือพูดในนามตนเองได้ 
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 - ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 

1) ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2) ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกันสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหนือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 

- ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน 5 คนประกอบด้วย 
ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
คู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับ
ฟังในการสอบข้อเท็จจริงได ้

- ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน 

- ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผุ้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
มีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

- เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก 
จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การน าเสนอเรื่องไปยัง
ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกระท า ฯลฯ 

- เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่ายหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

 -ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้ถูกกระท า 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

- ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ท่ี โรงพยาบาลบาลดอยเต่า 
- ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ของผู้ถูกกระท า 
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- ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มีการ

ด าเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ.

2542  
- ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานประจ า ปีงบประมาณ 2564 

1.หน่วยงาน โรงพยาบาลดอยเต่า 
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบการายงานผลการด าเนินงานตามาตรการ ศูนย์รับข้อร้องเรียน โรงพยาบาลดอยเต่า 
โทรศัพท์ 053 469129 ต่อ  165 
3.ประกาศเจตนารมย์ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 1. ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร        มี   
 2.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง     มี   
4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯและพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด /คุกคามทางเพศโดย 
 1 จัดท าหนังสือเวียนเพือ่ให้บุคคลากรทราบโดยทั่วกันระบบe-office 
 2 จัดท าแผ่นพับ /จดหมายข่าว/ เวปไซด์โรงพยาบาลดอยเต่า / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
 3 ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
5. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด /คุกคามทางเพศในการท างาน 
 1. ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร        มี   
 2.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง     มี   
6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามาตรการในการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ 
   มี  ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลดอยเต่า 
7.ปีงบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
หรือไม่ 
 □มี     ไม่มี 
7.1จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน................ ครั้ง 
7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

□ทางวาจา............ ครั้ง 
□ทางกาย ..............ครั้ง 
□ทางสายตา ..........ครั้ง  
□ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง .............ครั้ง 
□ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ .....................ครั้ง ได้แก…่…………………………………. 

7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
□ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
□ ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 
□ เพ่ือนร่วมงาน กระท าต่อ เพ่ือนร่วมงาน 
□ บุคคลภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่านเช่น นักศึกษา

ฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
 
 

 
 



7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
□ภายในห้องท างาน 
□บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
□ พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลดอยเต่า 
□ อ่ืนๆ ได้แก่……………………………. 

7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานไกการจัดการในกรณีมี
การร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ 

ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ฝ่ายปกครองจะด าเนินการเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 30 วัน กรณีมีมูลจะด าเนินการทางวินัยเพ่ือเอาผิดลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีการละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 


