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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไ,ขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน จัดทำข้ึนตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิจุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับ 
การปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ้ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ทุกคนต้องรับผิดขอบ 

ในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี ้กระทรวงสาธารณสุขจะสร้างและรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนักการสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและ 
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงท ีรวมทั้ง 

จัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน

1 ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เป็นการบังคับใข้ 

อำนาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือส่ิงของ 

ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอ่ืนในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดีอดร้อนรำคาย 

ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิด 

บรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขชี่งมีผลต่อการข้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือ 

ผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียดหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

2 พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2.1 ระดับบุคคล

(1) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) บุคลากรของหน่วยงานควรลอดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกาย 

ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ ผู้ที่!ม'สนิทสนม/ เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที ่
ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรเนีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นด้น

(3) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/ คุกคามทางเพศท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานและ 
ควรให้คำปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลีอแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย

(4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำคัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

(5) ในกร{นีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใด้บังบัญชาปฏิบัติงานในห้องโดยเฉพาะนอกเวลาทำงานหรือ 
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แข้งผู้บังคับบัญชาระดับด้นทราบก่อนทุกครั้ง

(6) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดศร ีภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทำงานของ 

ตนเองมกกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
(7) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทัน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ
(8) เพ่ือนร่วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลึอที่

เหมาะสม



2.2 ระดับองค์กร
(1) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรต ิและเคารพซึ่งกันและกัน (สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการเคารพศักด้ึศรีซึ่งกัน 

และกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(2) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวปฏิน้ติเพ่ือป้องกันและแก้1ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในท่ีทำงาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่ดำเนินงานที่เก่ียวข้อง กับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา 

นักศึกษาติกงาน ผู้รับจ้าง ฯล*!
(3) หน่วยงานจะต้องมีการประ,ชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนให้1ด้รับทราบและถือ 

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือหรือร้องเรียน กรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศในท่ีทำงาน
(4) จัดกิจกรรมล่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาคระหว่างบุคคล
(5) จัดสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สามารถป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น มีกล้างวงจรปิดแสงไฟหรือ 

แสงสว่างเพียงพอ เปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน
กรณีหน่วยบริการผู้ป่วย โรงพยาบาล

ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะต้องมีผู้ช่วยแพทย ์ซึ่งเป็นบุคคล
ที่สามอยู่ด้วย

ห้องให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย 

แต่ความคำนึงถึงการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย
จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทองเดินระหว่างหอพักเจ้าหน้าที่กับ

อาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ
(6) จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในที่ทำงานประจำ 

หน่วยงาน เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา•งเพศในที่ทำงาน เพื่อรองรับ 

ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น
(7) จัดให้มีช่องทางและกำหนดหน่วยงานรับผิดขอบในการรับเรืองร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคา 

ทางเพศในหน่วยงาน ที่ทำให้ผู้ร้องเรียนมิความม่ันใจได้ว่า ได้ดำเนินการ ได้อย่างเหมาะสมกรณีที่ผู้ร้องเรียนไมใต้รีบการแล้1ข 

ปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานในสังกัด ตามสายบังคับบัญชาได้
(8) ผู้ให้คำปรึกษาควรมิความรู ้ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงานที่กำหนด และ 

ต้องไม่เพิกเอย รวมถึงต้องรักษาความลับ

3 ลักษณะการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤดิกรรมได้อย่าง 

ครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้คูกกระทำไม่ต้องการและมิคาามรู้ถึกเต0ีตว้®น 

รำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ อาที
(1) การกระทำทางสายตา เช่น

การจ้องมองร่างกายที่สอไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอดอัด 

อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมิความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
(2) การกระทำด้วยวาจา เช่น

การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่สอไปทางเพศ 

การชักชวนให้กระทำการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พิงประสงคและไม่

ต้องการพดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรคัพท์



ลามกการเรียกผู้หญิงด้วยคำทีสอไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน
การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ 

และการพูดส่อไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเร่ืองโกหก หรือการแพร่ข่าวลือ 

เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
(3) การกระทำทางกาย เข่น

การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืน ที่ไม่พึง 
ประสงค์การดึงตนมานั่งตัก

การรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายไม่ให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชีดเกินไป การต้อนเข้า 
มุมหรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญขวน การส่งจูบ การเลียริมฟิปาก การทำท่านํ้าลายหกการแสดง 
พฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

(4) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เข่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาการเล่ือนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคาม ยอดมีเพศสัมพันธ ์

เข่น ขอให้Iปค้างศึนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เป็นด้น
- การข่มจู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มจู่ว่าจะทำร้าย การ

บังคับให้การสัมพันธ์ทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา
(5) การกระทำอื่นๆ ของการกระทำทางเพศที่ผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เข่น

การแสดงรูปแบบ วัตถ ุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพ 

เปลือยในที่ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน
การแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ เข่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือ 

วาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ
การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถุงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน ์เข่น 

Facebook Instragam Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4 สิ่งที่ควรกระทำเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(1) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศ
(2) ล่งเลียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำและเรียกผู้อื่นช่วย
(3) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเลียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลีปวิดีทัศน ์(Video clip)

(หากทำได้)
(4) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และ 

สถานที่เกิดเหต ุคำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสันๆ ชื่อของพยานและ/ หรือบุคคลที่สามชึ่งถูกกล่าวถึงหรือยู่ในเหตุการณ์
(5) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่!ว้ใจทราบทันที
(6) หารือเหตุการณ์ที่เกิดข้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา บุคคล 

หรือหน่วยงานที่รีบผิดขอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็!ด้
(7) กรณีผู้ถูกกระทำอาย/ กลัว อาจให้เพื่อมาแจ้งแทน แต่ต้องไดรับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ

5 หลักการพ้ืนฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดำเนินตามหลักการพื้นฐาน คือ LIVES

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



ความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูกผิด เพื่อให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดนื่งที่ตนต้องการกับบุคคลที่ต้องการ 

ให้ความช่วยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวการรับฟิงเป็นส่วนสำคัญทีสุดที่จะเยียวยาทางด้านอารมณ์
(2) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns:!)

หมายถึง การสอบถามเก่ียวกับความจำเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความจำเป็นและความกังวลด้านต่างๆ 
ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ ์ทางกาย ทางสังคม และการปฏิน้ติตามหน้าที่เพื่อที่จะรับรู้ว่าอะไรที ่
สำคัญที่สุดสำหรับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องการ รับฟิงและให้ความใจต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พูดเก่ียวกับความจำเป็นและความกังวล ซึ่งต้องแยกความจำเป็นและข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทาง 

สังคมที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจำเป็นต้องได้รับ
(3) การทำให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) หมายถึงการ 

แสดงออกถึงความเข้าใจและเซึ่อในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความม่ันใจว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศทราบว่าความรู้สึกของตนเป็นสิ่งปกติ และสามารถพูด 

ถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยู่โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว
ทั้งน้ี การให้คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอื่น หมายถึง การให้บุคคลนั้นรับรู้ถึงการับฟิง อย่างต้ังใจและ 

เข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลตังกล่าวพูด ตลอดจนเชื่อโดยท่ีไม,ตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟ้ง
(4) การส่งเสริมให้ความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูกบ่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศ ถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกบ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิดความรุนแรงขึ้นอึก เพื่อช่วยผู้ถูกล่วง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวงแผนถึงความปลอดภัยในอนาคตผู้ถูกล่ว■งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
หลายคน มิความกลัวเรี่องความปลอดภัยของตนเอง แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้และยังไม่ทราบว่าคํวามรุนแรงจาก 

คนใกล้ชิดจะไม่หยุดได้ด้วยตัวเอง แต่มีแนวโน้มว่าจะมิความรุนแรงเพ่ิมขึ้นแบะจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น
ทั้งนี ้การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ไม่อาจจะเกิดขึ้น จากการพูดคุย 

ในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ตังนี้
(4.1)ประเมินความปลอดภัยหลังจาการได้รับความรุนแรงทางเพศ โดยผู้ถูกกระทำรุนแรงทาง

เพศมักจะรู้จักผู้ที่กระทำ
(4.2) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด 

(5) การช่วยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให้เข้าถึงข้อมูล 

บริการ และการช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือสำหรับด้าน 
สุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี ้สามารถ พูดคุยกับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความ
จำเป็นทต้องการ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนื

(5.1) สอบถามผู้ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตนในขณะนี้โดย 
สอบถามว่าอะไรที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอได้มากที่สุด หากสามารถช่วยเหลือได้ในขณะนี้

(5.2) ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี
(5.3) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม ่และมีบุคคลซึ่งสามารถ 

ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่

6 การดำเนินงานตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง1พศ ในการทำงานของโรงพยาบาล 

ศรีรัตนะ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีการดำเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางIพคใบการ 

ทำงานของหน่วยงาน ตังนี้

(1) ผ้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการล่วงละเมิดหรอคุกคามทางIพค ในการทำงานทุก 

รปแบบ



(2) แต่งตังคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเ!]ดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำ
หน่วยงานเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการพำงานไนระด้ปหบว่ยงาน

(3) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการพำงาน ร)ฐง
หน่วยงาน

(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคานพางเพศในการ 
ทำงานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิน้ต ๊เพื่อป้องกันปัญหา การล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างต่อเน่ือง

(6) จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศในการ
ทำงาน

(7) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทำงานและบรืเวณโดยรอบสถานที่พำงาน ทุก 5 เดึอน ตามช่วงเวลา เช่น 
กลางวัน และกลางคืน

(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการพำงาน (4) แก้ไขจุดเสี่ยง 
จากการประเมินทันที

(9) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทำงานของหน่วยงาน ให้คณะทำงาน*! ทราบทุก 5 เดือน และ 12 เดือน

(10) รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการพำงาน 
ของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 4 เดือน และ 12 เดือน

7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข'และผู้เป็นพยาน
(1) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุก่ข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน 

หรือการดำรงชีวิต หากจำเปนต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่พำงานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์ผู้เป็นพยาน และ 
ผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน

(2) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข ์หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่พำงาน หรือวิธืการในการ 
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดขอบ ตามความเหมาะสม

(3) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

8 มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
(1) ในระหว่างการร้องทุกข ์ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามิความผิดให้ความเป็นธรรมและให้!ด้รับ การปฏิบัต ิ

เช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
(2) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแกข้อกล่าวหาอย่างเต็มทีรวมทั้งสิทธในการแสดงเอกสาร/

พยานหลักฐานแกัข้อกล่าวหา

9 ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการพำงาน ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
(1) ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีรัตนะ
(2) ยื่นเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยส่งมาที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เลขที ่182 หมู่!ร ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
(3) แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางส่ือ social media page อีเมล์ หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรีตนะ
(4) ร้องเรียนทางโทรศัพท ์045-677014

10 หน่วยงานรับเรืองราวร้องทุกข์ภายในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีรัตนะ



บรรณานุกรม

กนกวรรณ ธราวรรณ. ๒๕£๔. รายงานโครงการศึกษาวิจัยการต่อล้ภาคประข่าลังคมเพื่อิยุติการคุกคาน 
ทางเพศในที่ท์างาน กรณีศึกษาสหภๅพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน). 

มหาวิทยาลัยมทคล.

นาถฤด ีเด่นคาง. ๒๕๕๐. รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเถน คุกคาม หรีอก่อความ,, 
เดือดรัอนรำคาญทางเพศในที่ทำงาน หรือเน่ืองจากงาน ในองค์กรภาครัฐ. กรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัว

มูลนธิธีรนาถ กาญจนอักษร. ๖๕๕๔. รายงานการวิจัยเซิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรํวม เร็อํง การคุกคาม 
ทางเพศในที่ทำงาน. มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

บุญเสริม ทุตะแพทย์. ๒๕๕๖. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเกี่ยวซ้องของการด่ืมสุรากับ 

ความรุนแรง ในการทำงาน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข,

สุวรรณา พูลเพขร. ๖๕๕๔. การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย ะ ปัญหาและน่โยบายในการ 

ป้องกันและแกัน). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



กฎ ก.พ. ว่าด้วย

การกระทำการอันเป็นการล็วงละพ๊ดหรอคุกคามทาฆพศ

พ.ศ. 10๕๕0



นาร}รทๆร่ในททรiloonuueswnhiltyนๆท■ๆร^วเ!SS:1MG) 
utoqnnnนทา01KC(ในทารทำแาน

ที นร oooo/ว๓๙ สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษญโลก กทน. 00๓00

๓0 กันยายน ๒๕๕๓

เรึ๋อง กฎ ก.พ. ว่าต้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือธุกคามทางเพศพ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สึ่งที่สงมาต้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการถ่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศพ.ศ.๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิจชิานุเมกษา เล่ม®๒๗ตอนที่๕๙ถ 

วันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ แด้ว รายละเอียดปรากฎตามส๋ึงที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี ้ได้แชังในักรมและจังหวัด

ทราบด้วยแด้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรฌ สร่างนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร. o ๒๕๔๗ 0๖๓® 

โท?สาร 0 ๒๕๔๗ ๑๖๓o

สำเนาถูกต้อง

(นายพิใพ เพียรลำเลศ) 
นิติกร เชี่ยวชาญ

๒๖ กรนกิจการศaร//ค:ศกาบินกรอบค^วุ
กรพรว\เการพิณนากิจกบแค*}วาบtfuคงขอ\1บ1/ษบิ



เท่ม 0๒6$ ศอนทึ ่as ท
หนัา «๔ 

ราชกิจจาบุฌกษา ๒๘ กิเนขาชา! ๒1ร(Sen

กฎ ก.พ.
ว่าด้วนทารทระท้ากาาชันเป็นกาาท่วงทะฒิดหาอภูททๅมทางivm 

พ.ft. ๒๕(ร๓

ชิาคัขอำนาจตามทวามในมาหรา ๘ (๕) แทะนาหรา dfn (๘) แห่งา'เระราชบัญญัคระ!ป็ยบ 
ด้าราชการพถเ?ชน พ.ศ, ๒๕๕ร อํนเป็นกฎหมายส์รบทบัญญํเหิบางประการเกขวทนการอำท้หลึทฐ 
แทะเสรีทาพา)ชงบุกหล ซึ่งมาหรา ๒ร, ประกอบกับมาหรา 0)0 มาครา 0)0) มาหรา ๕0) แทะมาหรา ๖๔ 
า)ชงร้รธรรมบุญแหงราชชาท!ๆอํ'กรใทยบัญญัติให้'กระท้าได้ โดยชากัยอำนาจหามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย ก,พ. โคยชบุมัติกท!ะรัฐมนหร ืซิงชอกกฎ ท.พ. ได ้ด้งห่อไปนี้

ขอ a กฎ ก.พ. นี้ให้ใชับังด้บด้งแค่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจรทบุญทนา!ป็นด้นไป 
ด้ช ๒ ข้าราชการพถเรีชนทามัญษีใคกระท้าการปรรการไหประการทนี้งด้งท,0ไปนี ้

คชขาราชการหวยทน หรีช^ว่วมปฎบหราชการ ไปวาจะ!กิคนี้นในทรืช.นชกศกานทึ่ราชกๆร 
โคยย้ชิกกระท้ามิได้รนยอมห่อการกระท้านี้น หรืชท้าให้ซัภูทกระท้า!ติอหรัช.นรืาหาญ ถีชอำ!ปีน 
การทระท้าชน!ปีนการท่วงทะ!มิคทรืชทุกกานทางญศ หามมาทรา ๘0) (๘)

(๑) กระห้าการด้วยการทมผํโททางกายทึ่มิกักนท!รท่อไปในทางเพท เช่น การถูบ การโชบทชห 
ทารชับอวัยวะท่วนใหท่วนหน้ีง เป็นต้น

(๒) กระท้าการด้วยวาจาทท่อไปในทาง!พศ เช่น วิพากปวจารอ!รางกาย บุคหยอกด้ช บุดหยาบทาย
เป็นด้น

(๓) กระทำการด้วยชากัปกิริยาที่ท่ชไปในทาง!ทศ [ช่น การให้สายหาทวนทาน การท้าสัญญาท! 
หรืชสัญดักนอ!ไคๆ เป็นด้น

(๔) การแสคงหรืชรชศารหวยวิอีการใด ๆ นี้ท่อไปในทาง!ทศ เช่น แสคง2ปทามกชนาวาร 
ท่งจดหมาย ข้อความ หรือการส์อสาร2ปแบบชน 1ป็นด้น

(๔) การแสคงพฎทกรรมชนใคทท่ช 1ปในทางเพศ ชง^ฎกกระท้า ไปพึงประสงด้พรือ 
เคึอดรัชมริาหาญ

ใาทด้ ท! วันนี ้๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕0)
อกัททนี ้เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนหรื 
ประธาน ท.ท.

กรนกิจการคดรัแค;หกาบันกรอบครัว hoe) กร:ทรวงการrilaเนารัแกบแค:กวาบนนกพอ\)uqutj



»1/}ตรท'}รในท'1รป้00ทพร3:นทไจ0ญ1*'1ทๆรรร่0งร>:151๓ 
wssfjnawn'iotmrflunnร■ท'ใน']น

เล่ม 0๒๗ คอนที ่๕๙ ก
หนา 0๖ 

ราชกิท้ทมุเบกนา ๒๘ กันยายน ๒๕๕ผ

ห)กุยเห,ๆ :• เหธุแทในการประทาทใ,?กฐ ก.พ. ฉบับบี กึย ใดยที่มาตรา ๘0) (๘) แปงพระราชบัญtyติ 
ระเบียบชัารา.ชการพลเ?อน พ.ff. ๒๕๕0 บัญซัติว่าข้าราชการพทเรือ.นสามัญด้องไม่กระบัาการใด 
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือทุกทามทางเพศคามที่ม่าหนดใน กฎ ก.พ. สมกวรล่าหนคหลักเกธเฑการกระท้า 
การอัมเป็นการล่วงละเมิดหรือทุกคามทางเพศ ซึงช้าเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

๒๘ กรนกิจ่ทารศถรแคะฅทาJนคร0นครัวฺ
กร:ทร่0งการ1รฒนา^กบนค^วาน£รํนกป้ข0\1น1{นบ



ที่ สธ ๐๒๑ทเ/ว j\oP) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐

[>y กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการในการบ้องกันและแก้1ขปัญหาการล่วงละเมิดหรีอคุกคามทางเพศในการทำงาน 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สึ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาลังคมและความม่ันคงของมนุษย ์จำนวน ๑ ฉบับ 
ที่ พม ๐๕๐๔/ว ๘๘๐๙ ลงวันที ่๒๙ มิจุนายน ๒๕๖๓ 

๒. แบบรายงาน *1 จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย คณะรัฐมนตร ีในคราวประจุมเมี่อวันที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นขอบร่างมาตรการ 

ในการบ้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรีอคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราขการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรการ ๆ ดังกล่าว ไปยังศูนย์ประสานการบ้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งมาตรการในการบ้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มาเพี่อทราบและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด ตามลึ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และขอให้ท่านกำกับติดตามการรายงานในภาพรวมของจังหวัดที่ประกอบด้วย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบล ทั้งนี ้ขอให้รายงาน 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ๆ ดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรืต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ทา๐phita2558@gmail.com ภายในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
อนี่ง สามารถเรียกศูเอกสารที่แนบทางเว็บไขฅ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามถิงก์ย่อ 
https-//sl.rrtoph.§o.th/GRxS-_bak หริอรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้อีกข่องทางหนี่ง สอบถามรายละเอียด 
เพี่มเติมได้ที ่นายวินัย คณาศร ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 
หรือ ๐๘ ๕๒๔๗ ๑๖๘๑ สำหรับโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดล่งให้หน่วยงานโดยตรงเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ยฟ ่พรม^

(นายยงยศ ธรรมจุฒิ)
รองปลัดกระทรงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 
0 ^ ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กวะทรวงสาธารณสุข 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ocncno 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

mailto:phita2558@gmail.com

