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แนวทางปฏิบัติเพ่ีอป้องกันและแก็ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่V?างาน
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แนวปฏิบัติเพื่อน้องกันและแก้ไ'ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใ'นที่พำงาน จัดพำข้ึนตามมต ิ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับ 
การปฏบตดวยความเคารพในศักดิศรีและปราศจุากการถูกล่วงละเมิดทรืฐคุ(าดามyเๅง|1พศใ^^พำงา<ม ทุกคนต้องรับผิด'ยูฎ■บ 
ในการกระพำและปฏิบตตามแนวปฏิบัติน ีกระทรวงสาธารณสุขจะสร้างและรักษาภาพแวดล้อมใบการพำงาบให้ปราศจุๅกกๆ■5 
ลวงละเมดหรอคุกคามทางเพศ ดวยการสร้างความตระหนักการสร้างความรู้ความเข้าใคู การกำหนดมาตรการน้องกับและ 
จัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน และจะดำเนินการต่อการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ0ล่างพํบพํวงพ ํรวมพํง 
จัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพือลดความเสียงที่จะพำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้บ

1 ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระพำใดๆ หรือพถุดิกรรมทีสอไปในทางเพศที่เป็นการบังคับไข้ 
อานาจทไมพงปรารถนา ดวยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ 
ลามกอนาจารเกยวกบเพศ หรอกระทำอย่างอนในพำนองเดยวกันโดยประการทีน่าจะพำให้ผู้ฏินได้รับความเต0ิดร0ับรัๅดๅบ 
ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรื0การกระพำการใดที่ก่0ให้เผิด 
บรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสร้างเงื่0บใขขึ่งฏผิลต0่กาวจัๅงงาบ การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือ 
ผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียดหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกขน รวมถึงสถาบันการศึกษา

2 พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการลวงละเมิดหรีอคุกคามทางเพศ
2.1 ระดับบุคคล

(1) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญขา และผู้ใต้บังคับบัญขา
(2) บุคลากรของหน่วยงานควรลอดความเสี่ยงจากบีญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เข่บ แต่งกาย 

ใหเหมาะสม หลกเลยงการอยู่ในทลบตาหรอพำงานสองต่อสองกับผูบังคับบัญขา/ ผู้ทีไม่สนิทสนม/ เพศตรงข้าม หรือมิผ้ที ่
ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานน0กเวลาพำงาบ เป็บตับ

(3) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดล่องและรายงานพถุติกรรมการล่วงละเมิด/ คุกคามทางเพศที่
เกดขนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงาบทีเกียวข้อง รวมทังไม่ควรเพิกเฉยหากมิปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึบกับเพ่ื0บร่วมงาบและ 
ควรให้คำปรึกษา รวมทังความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย

(4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรพำตัวเป็นแบบอย่างที่ด ีและมีหน้าที่โดยตรงในการน้องกันปัญหาการล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่พำงาน

(5) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังบัญชาปฏิบัติงาบใบห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาพำงาบหร0ื 
ปฏิบตงานต่างจังหวัด/ ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง

(6) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักคักดิ้ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานชองตนเอง เห็นคุณค่าการพำงานของ 
ตนเองมกกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน

(7) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทัน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ

(8) เพอนร่วมงานทีรับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทังหาแนวทางการช่วยเหลือที่
เหมาะสม



2.2 ระดับองค์กร

(1) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรต ิและเคารพซึ่งกันและกัน (สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการเคารพศักดึ๋ศรีซึ่งกัน 
และกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

(2) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในที่ทำงาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ทืดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา 
นักศึกษาฟิกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ

(3) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับทราบและถือ 
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือหรือร้องเรียน กรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศในที่ทำงาน

(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาคระหว่างบุคคล
(5) จัดสภาพแวดล้อมที่ด ีที่สามารถป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น มีกล้างวงจรปิดแสงไฟหรือ 

แสงสว่างเพียงพอ เปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน
กรณีหน่วยบริการผู้ป่วย โรงพยาบาล

ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะต้องมีผู้ช่วยแพทย ์ซึ่งเป็นบุคคล
ที่สามอยู่ด้วย

ห้องให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย 
แต่ความคำนึงถึงการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย
จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทองเดินระหว่างหอพักเจ้าหน้าที่กับ

อาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ
(6) จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในที่ทำงานประจำ 

หน่วยงาน เพื่อชัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน เพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึน

(7) จัดให้มีช่องทางและกำหนดหน่วยงานรับผิดขอบในการรับเรืองร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคา 
ทางเพศในหน่วยงาน ที่ทำให้ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่า ได้ดำเนินการ ได้อย่างเหมาะสมกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รีบการแก้ไข 
ปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานในสังกัด ตามสายบังคับบัญชาได้

(8) ผู้ไห้คำปรึกษาควรมีความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงานที่กำหนด และ 
ต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ

3 ลักษณะการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้อย่าง 

ครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ต้องการและมีความรู้สึกเดือดร้อน 
รำคาญ อืดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ อาทิ

(1) การกระทำทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่สอไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด 
อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณตังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น

(2) การกระทำด้วยวาจา เช่น
การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่สอไปทางเพศ 
การชักชวนให้กระทำการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่

ต้องการพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์
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ลามกการเรียกผู้หญิงด้วยคำทีสอไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน
การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ 

และการพูดส่อไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือ 
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น

(3) การกระทำทางกาย เข่น
การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ 

การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเน้ือต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืน ที่ไม่พึง 
ประสงค์การดิงตนมานั่งตัก

การรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายไมให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้า 
มุมหรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญขวน การส่งจูบ การเลียริมฟิปาก การทำท่านํ้าลายหกการแสดง 
พฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

(4) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เข่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาการเลือนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคาม ยอดมีเพศสัมพันธ ์
เข่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น

การข่มข่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มข่ว่าจะทำร้าย การ 
บังคับให้การสัมพันธ์ทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา

(5) การกระทำอื่นๆ ของการกระทำทางเพศที่ผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เข่น
การแสดงรูปแบบ วัตถ ุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพ 

เปลือย ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน
การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เข่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือ 

วาดภาพทางเพศในทีสาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ
การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถุงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน ์เข่น 

Facebook Instragam Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นด้น

4 ลี่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(1) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ
(2) ส่งเลียงร้องเพ่ือให้ผู้กระทำหยุดการกระทำและเรียกผู้อื่นช่วย
(3) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเลียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลิปวิดีทัศน ์(Video dip)

(หากทำได้)
(4) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และ 

สถานที่เกิดเหต ุคำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/ หรือบุคคลที่สามซ่ึงถูกกล่าวถึงหรือยู่ในเหตุการณ์
(5) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
(6) หารือเหตุการณ์ที่เกิดข้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญขา บุคคล 

หรือหน่วยงานที่รีบผิดขอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็ได้
(7) กรณีผู้ถูกกระทำอาย/ กลัว อาจให้เพื่อมาแจ้งแทน แต่ต้องไดรับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ

5 หลักการพ้ืนฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดำเนินตามหลักการพื้นฐาน คือ LIVES

ประกอบด้วย
(1) การรับพิง (Listen : L) หมายถึง การรับพิงถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างตั้งใจด้วย



ความเหนใจ และไม่ตัดสึนถูกผิด เพิอให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดนิ่งที่ตนต้องกๅรกั'บบุคคลที่ต้ฐงทาว ิ
ให้ความช่วยเหลือ ในทีปลอดภัยและเป็นส่วนตัว การรับฟิงเป็นส่วนสำคัญทีสุดท่ีจะเยียวยาทางด้านอารมณ์

(2) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns:!)
หมายถึง การสอบถามเกียวกับความจำเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความจำเป็นและความกังวลด้านต่างๆ 
ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ ์ทางกาย ทางสังคม และการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อที่จะรับรู้ว่าอะไรที ่
สำคัญทีสุดสำหรับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องการ รับฟ้งและให้ความใจต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
พูดเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล ซึ่งต้องแยกความจำเป็นและข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทาง 
สังคมที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจำเป็นต้องได้รับ

(3) การทำให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) หมายถึงการ 
แสดงออกถึงความเข้าใจและเช่ือในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความมั่นใจว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศทราบว่าความรู้สึกของตนเป็นสิ่งปกติ และสามารถพูด 
ถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยู่โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว

ทังน ีการให้คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอื่น หมายถึง การให้บุคคลนั้นรับรู้ถึงการับพิง อย่างตั้งใจและ 
เข้าใจถึงสึงที่บุคคลดังกล่าวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไม่ตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับพิง

(4) การส่งเสริมให้ความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูกบ่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ ถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกบ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิดความรุนแรงขึ้นอีก เพื่อช่วยผู้ถูกล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวงแผนถึงความปลอดภัยในอนาคตผู้ถูกล่วงละเมิดหร0ืคุกคามทางเพศ 
หลายคน มิความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเอง แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นน้ีและยังไม,ทราบว่าความรุนแรงจาก 
คนใกล้ชิดจะไม่หยุดได้ด้วยตัวเอง แต่มีแนวโน้มว่าจะมิความรุนแรงเพิ่มขึ้นแบะจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น

ทั้งนี ้การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ไม่อาจจะเกิดขึ้น จากการพูดคุย 
ในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย คังนี้

(4.1) ประเมินความปลอดภัยหลังจาการได้รับความรุนแรงทางเพศ โดยผู้ถูกกระทำรุนแรงทาง
เพศมักจะรู้จักผู้ที่กระทำ

(4.2) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด
(5) การช่วยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให้เข้าถึงข้อมูล 

บริการ และการช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือสำหรับต้าน 
สุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี ้สามารถ พูดคุยกับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความ
จำเป็นที่ต้องการ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้

(5.1) สอบถามผู้ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตนในขณะนี้โดย 
สอบถามว่าอะไรที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไต้มากที่สุด หากสามารถช่วยเหลือได้ในขณะนี้

(5.2) ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มื
(5.3) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม ่และมีบุคคลซึ่งสามารถ 
ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่

6 การดำเนินงานตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของโรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีการดำเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทำงานของหน่วยงาน ตังนี้

(1) ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานทุก 
รูปแบบ
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(2) แต่งตังคณะทำงานป๋องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานประจำ 

หน่วยงาน เพือเป็นกลไกในการป๋องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานในระดับหน่วยงาน
(3) จัดทำแผนการปัองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของ

หน่วยงาน
(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการป๋องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ 

ทำงานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้สร้างจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบ้ต ิเพื่อป้องกันปัญหา การล่วง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง
(6) จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศในการ

ทำงาน
(7) ประเมินความเล่ียงสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ทุก 5 เดือน ตามช่วงเวลา เช่น 

กลางวัน และกลางคืน
(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (4) แก้ไขจุดเลี่ยง 

จากการประเมินทันที
(9) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 

ทำงานของหน่วยงาน ให้คณะทำงานฯ ทราบทุก 5 เดือน และ 12 เดือน
(10) รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 4 เดือน และ 12 เดือน

7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
(1) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน 

หรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมีให้ผู้ร้องทุกข์ผู้เป็นพยาน และ 
ผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน

(2) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงาน หรือวิธีการในการ 
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม

(3) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไมให้ถูกกลั่นแกล้ง

8 มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

(1) ในระหว่างการร้องทุกข ์ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับ การปฏิบัต ิ
เช่นเดียวกับบุคลากรอื่น

(2) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแกข้อกล่าวหาอย่างเต็มที ่รวมทั้งสิทธี้ในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา

9 ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

(1) ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีรัตนะ
(2) ยืนเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยส่งมาที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เลขที ่182 หมู1่5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
(3) แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางสื่อ social media page อีเมล ์หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรีตนะ
(4) ร้องเรียนทางโทรศัพท ์045-677014

10 หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในโรงพยาบาลศรรีัตนะ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีรัตนะ



บรรณานุกรม

กนกวรรณ ธราวรรณ. 1ร>££๔. รายงานโครงการศึกษาวิชัยการต่อส้ภาคประข่าสังคมเพ่ือยุติการคุกคาม 

ทางเพศในที่ทำงาน กรณีศึกษาสหภๅพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การชินไทย จำกัด (มหาชน). 

มหาวิทยาลัยมหิดล.

นาถฤด ีเด่นดวง, ๖๕£๐. รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความ. 
เดือดร้อนรำคาญทางเพศในที่ทำงาน หรือเน่ืองจากงาน ในองค์กรภาครัฐ. กรมกิจการสตรึและ 

สถาบันครอบครัว

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร. ๖๕๕๔. รายงานการวิชัยเซิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การคุกคาม 

ทางเพศในที่ทำงาน. มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

บุญเสริม ทุตะแพทย์. ๖๕๕๖. รายงานการวิชัยเร่ือง การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการดื่มสุรากับ 

ความรุนแรง ในการทำงาน. สถาบันวิชัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุวรรณา พูลเพขร. ๒๕๕๔. การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย ะ ปัญหาและนโยบายในการ 

ชิองกันและแกั!ข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



กฎ ก.พ. ว่าด้วย

ก่ารกระทำการอันเปีนการสืวMละเมิดหรือคุกคามทาฆพศ
พ.ศ. (0๕๕0



บๆตรกๆรใแก'เรป้oงกัแนร3:นท7-}0ญพๆก')รรร่วงรO.-IMS) 
พ?&^ทต'1&ท'10พฟิในก'1£พํๆง'1ฆ>

ที นร qoqq/ว ๓๙ สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษญโลก กทม. ๑0๓๐0

๓๐ กันยายน ๒<£๕๓

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าต้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สี่งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิจชิานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที ่๕๙ ก 

วันที ่'๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว รายละเอียดปรากฎตามส่ีงที่ส่งมาด้วย
ชิงเรียนมาเพื่อไปรดทราบและถือปฏิปติต่อไป ทั้งน้ี ได้แชังใ,ด้กรมและจังหวัด

ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรอเ สร่างนึทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร. o ๒๕๔๗ ๑๖๓© 

โทรสาร 0 ๒๕๔๗ ®๖ ๓0

สำเนาถูกด้อง

(นายพิใพ เพียรลํ้าเลิศ)

นิติกร เชยวชาญ

๒6 กรนกิจการศถรีแค:ฅกาบินกรอบทรว
กร:ทรวงทารพิฒนา(1งคบแค:ควานบนกงของนแพํ



เล่ม <9๒๗ ตอนที่ as ก
หฟ้า «๔ 

ราชกิจชาบุฌกษา ๒๘ กันยายน ๒<ร<ะ0)

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยทารกระ■กัาทารอันเป็นทา5ทวงตร1นิตหร้อตุกตามทาง1พศ 

พ.ศ. ๒.รdten

อากัยอำนาจตามกวามในมาครา ๘ (๕) และมาตรา ๘0, (๘) แห่งพระราชบัญญัคระเบียบ 
ฟ้าราชการพลเ?อน พ.ศ, \aa&a อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัคบางประการเท่ียวกับทารอำกัคดึทธิ 
แถะเสรภาพชองบุคคล ซึ่งมาตรา ๒ย ประทธบกับมาตรา oiffl มาครา 0,0, มาตรา ๔0, และบาครา ๖๔ 
ชองรัฐธรรมบุญแหงราชอาธทอํ'กรใทยบํ'ใททระหำใก ัโตยอากัยอำนาจคามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย ก,พ. โคยอบุม้ติคณะรัฐมนตรี ธิงออกกฎ ก.พ. ได ้ดังต่อไปนี,่

ชอ o กฎ ท.พ. นไฟ้ใช้บังดับดังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบทนาเป็นด้นไป 
ฟ้อ ๒ ข้าราชทารพณรอนทามัญซัใดกระดัาการประการาคประการทน่ีงดังต่อไปย ์

คอชาราชการควยกน ห?อฅ์[รวมปฎิบัตราชการ 1ม่วาชะเกิคชึ้นในหรือนอกสกานที่ราชการ 
โดยyภูกกระห่ามไคยนยอมคอการกระหำนน หรือห่าใหผูถูกกระหำเตึอตรัอ,นร่าคๅญ ถือว่าเป็น 
การกระห่าอันเป็นการล่วงถะเมคหรือคุกกามทางเพส ตามมาตรา ๘0, (๘)

(<ร) กระห่าการด้วยการสัมผัสทางกาขที่มีถักบฌะส่อไปในทางเพส เช่น การ^บ การโอบกอด 
การชับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นด้น

(๒) กระห่าการด้วยวาจาทส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิจาร0J"ร่างกาย บุคหยอกถัอ บุดทยาบกาย
เป็นด้น

(«n) กระทำการด้วยอากัปกิายาท่ีล่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณ 
ห?อสัญถักบณได ๆ เป็นต้น

(๔) การแสดงหรอสือสารตวยวิธิการใดๆ ห่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดง2ปลามกอนาจาร 
ส่งจดหมาย ข้อความ หรอการส์อสารรูปแบบอื่น เป็นด้น

(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่ง#ถูกกระหำ ไม่นึ่งประสงก''หรือ 
เดือดรัอมรัาคาญ

ใาทด ้ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕0,
อภิสัทธิ, เวชชาชวะ 

นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.ท.

กรนกิจทารฅถรแค:คทาบนกรounso lad
กร:ทรวงการน}ะนนาฝ็งกบแก:ควานบนกงVO\IUqii(}



*หตรกๆรใน.ทๆรป้00กัน,นรร:นกั7จป็ญพททๆรรร่วนรรนน้ร) 
u’Zeqna'iiiytnomeflu.nnsv'io'iii

เล่ม 0๒๗ คอนที ่<¥ส ก
หน์า 0๖ 

ราชกิธาบุฌกนา ๒๘ กันยายน ๒๕1ร๓

หพาผญg .- เหตุผลในการประกาศใชักคู ก.พ. ฉบบน ิคือ ใดยที่มาดรา ๘๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบ1!ทราชการพลเรอน พ.ศ. ๒*๕0 บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสาบัญตองไม่กระทำการใดระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒**0 บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสาบัญติองไม่กระทำการใด 
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือตุกกามทางเพศคามที่กัาหนคไน กค ูก.พ. สมควรคืาหนดหล้กเกฌ'ท์การกระทำ 
การอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ขึงจำเป็นต้องออกกค ูก.พ. นี้

๒๘ กรนทิพารศasแค:ศถาบินครอบกรัว
กร:ทรวงการเมัOJนา^งคบแคะควานบินคงขอ\1นนุน0



ที สธ ๐๒๑๗/ว สำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

jjy กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการในการน้องกันและแกไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จำนวน ๑ ฉบับ 
ที่ พม 0๕0๔/ว ๘๘๐๙ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. แบบรายงาน ฯ จานวน ๑ ฉบบ
ด้วย คณะรัฐมนตรี ในคราวประขุมเม่ือวันที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นขอบร่างมาตรการ 

ในการน้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรีอคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมบุษย์เสนอ และให้ส่วนราขการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรการ ๆ ด้งกล่าว ไปยังศูนย์ประสานการน้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งมาตรการในการน้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มาเพี่อทราบและถือปฏิบัต ิ
อย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และขอให้ท่านกำกับติดตามการรายงานในภาพรวมของจังหวัดที่ประกอบด้วย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำนาอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี ้ขอให้รายงาน 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ๆ ด้งกล่าว ตามลิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒. ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์mophita2558@gmail.com ภายในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
อนึ่ง สามารถเรียกศูเอกสารที่แนบทางเว็บไขต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ 
https://slmoph.go.th/GRxS-_bak หรือรหัสคิวอาร ี(QR Code) ไค้อีกข้องทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียด 
เพิมเติมได้ท ีนายวินัย คณาศร ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๕๙0 ๑๓๓0 
หรือ ๐๘ ๕๒๕๗ ๑๖๘๑ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลขุมขน ศูนย์ปฏิบัต ิ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งให้หน่วยงานโดยตรงเรียบร้อยแล้ว

การ

จึงเรียนมาเพอโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยศ ธรรมขุฒิ)
รองปลัดกระทรงสาธารณสุข

■1yr-ij หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
ร I'ijir'LiilW ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 0 ๒๕๙๐ G^ETicno 
โทรสาร ๐ ๒๕๙0 (9)๓๓๐

mm

mailto:mophita2558@gmail.com
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