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ค าน า 
 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู ทํางาน 
ในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานท่ีบุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม โอกาสตาง ๆ ในการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ แมประเทศไทยไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายท่ีมุ งส งเสริมความเสมอภาคระหว างเพศ และกําหนดโทษสําหรับผู กระทําการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม แตสถานการณของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสันติ สุข โรงพยาบาลสันติสุข จึง จัดทําแนวปฏิ บั ติ เพื่อป องกันและแก ไขป ญหาการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลสันติสุข ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาล
สันติสุขทุกคน ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน มีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน ตลอดจนกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานท่ีเกิดขึ้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

โรงพยาบาลสันติสุข 

พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
                   หน้า 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน   1 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ        1 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    1 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม    2 

ส่ิงท่ีควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      3 

หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูท่ีถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    4 

การดําเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   5 

มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน       6 

ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ      7 

ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยกรณีการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติเพือ่ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานจัดทําขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไมวาอยูในสถานะใด ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาล 
สันติสุข จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวย
การสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหมดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหา  
ท่ีเกิดขึ้นและจะดําเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศขึ้น 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

การกระทําใดๆหรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนา ดวยวาจา  
ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงของลามก อนาจารเกี่ยวกับ
เพศ หรือกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน รําคาญไดรับ
ความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําใด ท่ีกอให
เกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหาหรือ
การแตงต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

*บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

*บุคลกรของหนวยงานควรลดความเส่ียงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกายให
เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยูในท่ีลับตาคนหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไมสนิทสนม/เพศตรงขาม 
หรือมีผูท่ีไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

*บุคลากรของหน วยงานควรช วยสอดส องและรายงานพฤติกรรมการล วงละเมิด/คุกคามทาง เพศ 
เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง ไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 

*ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกันปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

*ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางานหรือไป
ปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอนทุกครั้ง 

 

-2-/*บุคลากร... 



-2- 

 

*บุคลากรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเองเห็นคุณคาการทํางานของตนเอง 
มากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอื่น 

 

พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 

เปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตาม
ใหตระหนักวา การกระทําเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการและมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด 
อับอาย ถูดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1.การกระทําทางสายตา เชนการจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจอง
ลงไปท่ีคอเส้ือ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นท่ีอยูในบริเวณดังกลาว มีความรู
สึกเชนเดียวกัน เปนตน 

2.การกระทําดวยวาจา เชน 

*การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

*การชักชวนใหกระทําการใดๆในท่ีลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับ
เพศ 

*การเกี่ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวงทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีส
อไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 

*การสนทนาเรื่องเพศหรือเพสสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดท่ีสอไปในทางเพศ 
การถามเกี่ยวกับประสบการณความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิต
ทางเพศของผูอืน่ 

3.การกระทําทางกาย เชน 

*การสัมผัสรายกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ 
การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใดท่ีไมนาพึงประสงค
การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 
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*การตามต้ือโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือขวางทางเดิน การยัก
ค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหกการแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือ
ไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคล่ือนไหวรางกาย เปนตน 

4.การกระทําอื่นๆ เชน 

*การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโปในท่ีทํางานและในคอมพิวเตอร
ของตน 

*การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ีสาธารณะ การใช
สัญลักษณท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การส่ือขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอรเน็ต เชน เฟซบคุ ทวิตเตอรอินสตาแกรม ไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

สิ่งที่ควรกระท าเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(๒) สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย 

(๓) บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน 

(video clip) (หากทําได) 

(๔) บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา และ
สถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ ช่ือของพยานและ / หรือบุคคลท่ีสามซึ่งถูกกลาวถึง หรือ 
อยใูนเหตุการณ 

(๕) แจงปญหาท่ีเกิดขึ้นใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

(๖)หารือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนและแจงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชา บุคคลหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือรวมไปเปนเพื่อนก็ได 

(๗) กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทํา คูมือการ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแมจริม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทาง
เพศในการทํางานของโรงพยาบาลสันติสุข 

 

 

-4-/หลักการพื้นฐาน.. 



-4- 

 

หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การชวยเหลือผู ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดําเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ  LIVES  
ประกอบดวย 

(๑) การรับฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางต้ังใจดวยความเห็นใจ 
และไมตัดสินถูกผิด เพื่อใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสท่ีจะพูดในส่ิงท่ีตนตองการ กับบุคคลท่ีต
องการใหความชวยเหลือ ในท่ีปลอดภัยและเปนสวนตัว การรับฟงเปนสวนสําคัญท่ีสุด ท่ีจะเยียวยาทางดานอา
รมณ 

(๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจําเปนและความกังวล(Inquire about Needs andConcerns : I) หมายถึง 
การสอบถามเกี่ยวกับความจําเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอความจําเปนและความกังวล  
ดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ท้ังทางอารมณทางกาย ทางสังคมและการปฏิบัติตามหนาท่ี 
เพื่อท่ีจะรับรูวาอะไรท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และเคารพตอความตองการ และ
ตอบสนองตอความจําเปนท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองการ รับฟงและใหความใสใจ ตอส่ิงท่ีผูถูกล
วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจําเปนและความกังวล ซึ่งตองแยกความจําเปน และขอกังวล  
เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจําเปนทางกาย ความจําเปนทางอารมณ หรือความจําเปนทางเศรษฐกิจ ความ
กังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือทางสังคมท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจําเปนตองไดรับ 

(๓) การทําใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate) หมายถึงการแสดงออกถึง
ความเขาใจและเช่ือในส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความมั่นใจวา ผูถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศจะไมถูกตอวา เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวา ความรูสึกของตนเปนส่ิงปกติ
และสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิท่ีจะอยู โดยปราศจากความรุนแรงและ
ความกลัว ท้ังนี้ การใหคุณคากับประสบการณของคนอื่น หมายถึงการใหบุคคลนั้นรับรูถึงการรับฟง อยางต้ังใจ 
และเขาใจถึงส่ิงท่ีบุคคลดังกลาวพูด ตลอดจนเช่ือโดยท่ีไมตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟง 

(๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย(Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูกลวงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ ถึงแผนท่ีจะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิดความรุนแรง ขึ้นอีก 
เพื่อชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึงความปลอดภัยในอนาคต ผูถู
กลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเองแตบางคนอาจจะไมได
คิดถึงประเด็นนี้ และยังไมทราบวามีโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ควรอธิบายใหผูถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเธอทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดไดดวยตัวเอง แตมีแนวโนมวาจะมีความ 

 

-5-/รุนแรงเพิ่มขึ้น.. 
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รุนแรงเพิ่มขึ้นและจะเกิดบอยครั้งขึ้น ท้ังนี้ การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการท่ี
ไมอาจจะเกิดขึ้น จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้ 

(๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศโดยผูถูกกระทํารุนแรง ทางเพศมักจะรู
จักผูท่ีกระทํา 

(๔.๒) ประเมินความเส่ียงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด คูมือการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแมจริม 
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาล
สันติสุข 

(๕) การชวยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยใหเขาถึงขอมูล 
บริการ และการชวยเหลือทางสังคม เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเขาถึงแหลงชวยเหลือ
สําหรับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการชวยเหลือทางสังคม ท้ังนี้ สามารถ พูดคุยกับผูถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศถึงความจําเปนท่ีตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้ 

(๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับตนในขณะนี้ โดยสอบถามวาอะไร 
ท่ีจะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากท่ีสุด หากสามารถชวยเหลือไดในขณะนี้ 

(๕.๒)ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกท่ีมี 

(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความชวยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศมีสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน หรือคนท่ีไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไมและมีบุคคล ซึ่งสามารถชวย
เหลือทางดานการเงินหรือไมการดําเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางานของหนวยงานโรงพยาบาลสันติสุข 

 

การด าเนินงานตามแนวทางปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
หน่วยงาน 

(๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทํางานทุก
รูปแบบ 

(2) แตงต้ังคณะทํางานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทํางาน ประจําหนวย
งาน เพื่อเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทํางานในระดับ 
หนวยงาน 

 

-6-/3.)จัดทําแผน... 
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3) จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงาน 

(4) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ
หนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 

(5) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู สรางจิตสํานึกในพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ เพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อยางตอเนื่อง 

(6) จัดสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางาน 

(7) ประเมินความเส่ียงสถานท่ีทํางานและบริเวณโดยรอบสถานท่ีทํางาน ทุก ๖ เดือน ตามชวงเวลา เชน 
กลางวัน และกลางคืน คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลสันติสุข 

(8) ประเมินความเส่ียงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

(9) แกไขจุดเส่ียงจากการประเมินทันที 

(10) สรุปผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานของหนวยงาน ใหคณะทํางาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

(11) รายงานผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ
หนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

มาตรการคุมครองผรูองทุกขและผเูปนพยาน 

(๑) เมื่อมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ี การงานหรือ
การดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพื่อปองกันมิใหผูรองทุกขผูเป
นพยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

(๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการในการปอง
กันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

(๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกล่ันแกลง ๓.8 มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

(๑) ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมและใหไดรับ การปฏิบัติ 
เชนเดียวกับบุคลากรอื่น 

 

-7-/(2) ให้โอกาส... 
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(๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการช้ีแจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร /
พยานหลักฐานแกขอกลาวหาการกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน 

*การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาการเล่ือนเงินเดือน
หรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคาง
คืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอื่นท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศเปนตน 

*การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการสัมผัสทางเพศ
หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือการกระทําชําเรา 

การกระท าเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

*แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางออกจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศนั้น 

*สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย 

*บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือถาย Video 

clip (หากทําได) 

*บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และสถานท่ี
เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ ช่ือของพยาน/หรือบุคคลท่ีสาม ซึ่งถูกกลาวถึงหรืออยูในเหตุการณ 

*แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

*หารือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหน
วยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือรวมไปเปนเพื่อนก็ได 

*กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทําส่ิงท่ีผูถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

*ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงใหผูกระทําทราบพฤติกรรมท่ีไม
เปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได 

*ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้ 
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*รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณขึ้นและใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการใดๆถือวาผูบังคับบัญชาละเลย ตอการปฏิบัติ 
หนาท่ี 

*รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมีการประชุมหารือระหวาง 
ฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกล่ียชวยในการยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมี
กําหนดเวลา 15 วันเชนเดียวกัน 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานของโรงพยาบาล 
สันติสุข 

1. กระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

ลงทะเบียนรับ จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ี
ทํางานของหนวยงานโรงพยาบาลแมสันติสุขแลวสงเรื่อง ใหเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปเนื้อหา
และเสนอเรื่องตอคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ
โรงพยาบาลสันติสุข คณะกรรมการ ฯ ไดรับเรื่องแลว ดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท ฯ หากผลการไกลเกล่ีย 
เปนท่ีพอใจของผูเสียหาย และผูเสียหายยินยอมใหยุติเรือ่ง ใหคณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แตหากผูเสียหายยังคง
ประสงคจะดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใหคณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง 
ตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดําเนินการ ทางวินัยตอไป 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลสันติสุขรับเรื่องรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในท่ีทํางาน
ของหนวยงานโรงพยาบาลสันติสุข 

๒) เจาหนาท่ีงานสารบรรณ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลสันติสุขลงทะเบียนรับ แลวสงเรื่อง
ไปยังเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

๓) เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม รับเรื่อง และทําการสรุปเนื้อหา แลวเสนอเรื่อง ตอคณะกรรมการไกล
เกล่ียขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลสันติสุข 
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(4) คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการไกลเกล่ีย ขอพิพาท ฯ ผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง ยุติเรื่องคณะกรรมการ ฯ 
เสนอเรื่องตอเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไปกรณีผูเสียหายตองการให
ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด 

(5) เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย อยางรายแรง(มาตรา 93) และ
สอบสวน (10.1) ความผิดวินัยอยางไมรายแรง (10.2) ความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีไมมีมูลใหยุติเรื่องได
กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนดําเนินการ ดังนี้ 

1) มีมูลความผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบ ใหส่ัง
ลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
ไมรายแรงก็ได ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังยุติเรื่อง และหากผลการ
สอบสวน เห็นวากระทําผิดใหส่ังลงโทษลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน แลวแต
กรณี 

2) มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จ ให
รายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็นตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไดพิจารณาแลว 
เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใหส่ังยุติเรื่อง หากกระทําผิดตามขอกลาวหาใหส่ังลงโทษ 
ภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน หรือไลออก  
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