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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  จัดท าขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงาน 
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้  

โรงพยาบาลห้างฉัตร จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกัน และ
จะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมท้ังการจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมท้ังการจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียง ท่ีจะท าให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น  

 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  

การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อ านาจท่ีไม่พึง  ปรารถนา
ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือส่ิงของ ลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับ  ความ
เดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือ
การกระท าใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน 
การสรรหา หรือการแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายท้ังในหน่วยงานรัฐ  หรือเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 

 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
- บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เช่น แต่ง

กายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ เพื่อนร่วมงาน หรือมีผู้
ท่ีไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

- บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม  ทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมท้ังช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย  

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกัน  ปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีท างาน 

- ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา ท างานหรือ
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ ก่อนทุกครั้ง  

 
/พฤติกรรม... 
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พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ พฤติกรรมได้

อย่างครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระท า ไม่ต้องการและมี
ความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
อาทิ  

1. การกระท าทางสายตา เช่น 
 การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ท่ีคอเส้ือ จน

ท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก  เช่นเดียวกัน   
เป็นต้น 

2. การกระท าด้วยวาจา เช่น  
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ  
- การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในท่ีลับตาซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่อง

ตลกเกี่ยวกับเพศ  
- การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียก

ผู้หญิงด้วยค าท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีท างาน  
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดท่ีส่อไป

ในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น  

3. การกระท าทางกาย เช่น 
 - การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ  การฉวยโอกาส

กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดท่ีไม่น่าพึง
ประสงค์การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

 - การตามรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การต้ังใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม  หรือขวาง
ทางเดิน การยักค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก  การ
แสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น  

4. การกระท าอื่น ๆ เช่น  
- การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมท้ังการเปิดภาพลามก  อนาจารในท่ี

ท างานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน 
- การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีส่อไปในทาง เพศในท่ี

สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ  สัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น  

 
/5.การกระท า... 
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5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่น  
- การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน  ทุนการศึกษาดูงาน 

การเล่ือนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ  ถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
เป็นต้น 

- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย  การบังคับให้มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  

 
สิ่งที่ควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศนั้น - ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อื่นช่วย 

- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย Video Clip (หาก
ท าได้) 

- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก  วัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุค าบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ช่ือของพยานและบุคคลท่ีสาม ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ใน
เหตุการณ์ 

- แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลท่ีไว้ใจทราบทันที 
- หารือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
 -กรณีผู้ถูกกระท าอับอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระท า 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
 การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ แก้ไข
ปัญหาเป็นล าดับแรก 
 
สิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 

- ในกรณีท่ีสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้งให้ ผู้กระท าทราบพฤติกรรมท่ี
ไม่เป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท าผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้  

- ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
1.ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกระท า หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นและให้ 

 
 

/ผู้บังคับ... 
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ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใดๆถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

 2.ร้องขอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆเกี่ยวข้องเพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกล่ียช่วยเหลือในการยุติ
เรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วันเช่นเดียวกัน 

 
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 

- หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี  โดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณีโดยอาจมีบุคคลท่ีมี  และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน า
ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย  

- ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลาออกไปได้ 
อีก 30 วัน 

- เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ  
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท า เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีกจัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจาก  ท้ังสอง
ฝ่ายการน าเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดย  ความยินยอม
ของผู้ถูกกระท า ฯลฯ  

- เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและให้เก็บ ไว้ในแฟ้มประวัติของท้ังสองฝ่าย 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน  

1. เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต่อ 
หน้าท่ีการงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกัน 
มิใหผู้้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ร้องทุกข์และ
ผู้เป็นพยาน  

2. ข้อร้องขอของผู้เสียหายผู้ร้องทุกข์หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน หรือ
วิธีการในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม 

3. ใหก้ารคุม้ครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
 

/หน่วยรับ... 
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หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
  -ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 

-งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-ศูนย์ด ารงธรรม 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
-หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ 
-ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนศูนย์ด ารงธรรม 
-ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มีการ

ด าเนินการใดๆจึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
 
หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ภายนอก 

-คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 

-ผู้ตรวจการแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 
-ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 


