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  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ผูทํางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
แมประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาค
ผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม
คุกคามทางเพศยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
ของบุคลากรในโรงพยาบาลนครพิงค

  โรงพยาบาลน
คุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงคฉบับนี้ข้ึน
ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ
ตระหนักและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
กําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานที่เกิดขึ้นให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผูทํางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
แมประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
ผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม แตสถานการณของการลวงละเมิด
คุกคามทางเพศยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

โรงพยาบาลนครพิงค 

โรงพยาบาลนครพิงค จึงจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงคฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรในโรงพยาบาลนครพิงค
ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ ในศักดิ์ศรี ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ตระหนักและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
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๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

  การคุกคามทางเพศถือเปนความรุนแรงตอสตรี

สตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) 

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของสตรี

แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางบุ

ความของคําวา “ความรุนแรงตอสตรี

แตกตางของบทบาททางเพศ ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายรางกายทางเพศ

กอใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี

ซึ่งการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

เรื่องเพศเปนประเด็นหลัก เปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทําทั้งทางรางกายและจิตใจ

ทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา

  การคกุคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางาน
ทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงทาทางที่สื่อความหมายทางเพศอีกดวย
สถานที่ทํางานเปนภัยเงียบที่ไมปรากฏความจริงใหสังคมไดรับรู
การคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางานเปนปญหาที่ไมรุนแรง
ตัวบุคคลหรือองคกร แตในปจจุบันการรายงานขาว
สังคมมากขึ้น ทําใหคนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณการคุกคามที่เกิดข้ึน
ทั้งนี ้การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานหรือเกี่ยวเนื่อง
ทั้งชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทําของนายจางหรือผูบังคับบัญชา
รวมงาน ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสตาง
ของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานก็คือ
ราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช
ปพุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ
หญิงชาย หามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขตาง
ภาคหญิงชาย สงผลใหหนวยงานตาง
ดําเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ทําใหประเทศไทยมีขอผูกพันในทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ
ในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น
อาย ผูหญิงที่ถูกลวงละเมิดทางเพศจึงมักไมกลาพูดถึงประสบการณที่เกิดข้ึน
ผูกระทํา โดยในสวนของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน
สํารวจพบวาผูใหความเห็นตางมีประสบการณถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบตาง

1 

ความสําคัญของปญหา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

การคุกคามทางเพศถือเปนความรุนแรงตอสตรี ซึ่งปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอ

(Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันวาความรุนแรงตอสตรีเปน

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของสตรี และตระหนักวาความรุนแรงตอสตรีเปนปรากฏการณหนึ่งที่

แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรี

ความรุนแรงตอสตรี” ไววา หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่เปนความรุนแรงท่ีเกิดจากความ

ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายรางกายทางเพศ

กอใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมทั้งการขูเข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและท่ีสวนตัว

ซึ่งการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เปนความรุนแรงทางเพศท่ีแสดงออกในรูปการแบงแยก

เปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทําทั้งทางรางกายและจิตใจ

สถาบันการศึกษา สถานที่ทองเท่ียว หรือแมแตสถานที่ทํางาน

การคกุคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางาน มีรูปแบบที่หลากหลาย
รวมถึงการแสดงทาทางที่สื่อความหมายทางเพศอีกดวย

สถานที่ทํางานเปนภัยเงียบที่ไมปรากฏความจริงใหสังคมไดรับรู อาจเปนเพราะคนสวนใหญมองวาเหตุการณ
การคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางานเปนปญหาที่ไมรุนแรง หรือเพ่ือรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ

แตในปจจุบันการรายงานขาวเรื่องการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางานปรากฏตอ
ทําใหคนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณการคุกคามที่เกิดข้ึน

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานหรือเกี่ยวเนื่อง จากการทํางาน สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน
และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทําของนายจางหรือผูบังคับบัญชา

ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูใน
รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภ

ของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานก็คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
ราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับปพุทธศักราช

ไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิที่เทาเทียมกัน
หามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังใหมีการสงเสริม

สงผลใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตองนําไปกําหนดเปนนโยบายและทิศทาง
อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี

ทําใหประเทศไทยมีขอผูกพันในทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ อยางไรก็ดี สถานการณ
ในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองวาการถูกลวงละเมิดทางเพศเปนเรื่องที่นาอับ

ผูหญิงที่ถูกลวงละเมิดทางเพศจึงมักไมกลาพูดถึงประสบการณที่เกิดข้ึน รวมทั้งไมกลาเรียกรองเอาผิดกับ
โดยในสวนของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง

มีประสบการณถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ โดยมักจะถูกใชวาจาลามก
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ความสําคัญของปญหา 

ซึ่งปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอ

ยืนยันวาความรุนแรงตอสตรีเปน

และตระหนักวาความรุนแรงตอสตรีเปนปรากฏการณหนึ่งที่

รุษและสตรี โดยไดใหคําจํากัด

ที่เปนความรุนแรงท่ีเกิดจากความ

ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายรางกายทางเพศ หรือทางจิตใจ 

กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและท่ีสวนตัว     

เปนความรุนแรงทางเพศท่ีแสดงออกในรูปการแบงแยก กีดกัน โดยมี

เปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทําทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิดขึ้นไดใน

หรือแมแตสถานที่ทํางาน  

มีรูปแบบที่หลากหลาย สวนใหญเปนการคุกคาม
รวมถึงการแสดงทาทางที่สื่อความหมายทางเพศอีกดวย การคุกคามทางเพศใน

อาจเปนเพราะคนสวนใหญมองวาเหตุการณ
หรือเพ่ือรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ

เรื่องการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางานปรากฏตอ
ทําใหคนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณการคุกคามที่เกิดข้ึน      

สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน 
และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทําของนายจางหรือผูบังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือน

ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูใน
ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญ

การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับ         

มครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิที่เทาเทียมกันของ
และยังใหมีการสงเสริม ความเสมอ

ตองนําไปกําหนดเปนนโยบายและทิศทาง ในการ
อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี ในทุกรูปแบบ 

สถานการณ การคุกคามทางเพศ
มิดทางเพศเปนเรื่องที่นาอับ

รวมทั้งไมกลาเรียกรองเอาผิดกับ
ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ผลการ

โดยมักจะถูกใชวาจาลามก



มากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม
ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนมีเพศสัมพันธ
งานเปนผูกระทําการลวนลามทางเพศอยูในอันดับตน
คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย
  ปจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

กําหนดโทษสําหรับผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

  ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๗ ไดวางหลักการเก่ียวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

  ๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

ผูตรวจงาน กระทําการลวงเกิน 

ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

ไมเกินสองหมื่นบาท  

  ๓. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอ

ไดแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา

อันเปนการรังแก ขมเหง คุกคาม

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล

อันมีลักษณะสอไปในทางท่ีจะลวงเกินทางเพศ

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตหากเปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจเหนือผูถูกกระทํา

ความสัมพันธในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา

๑ เดือน และปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐

  ๔. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ

เพ่ือกําหนดมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ  

  ๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ

โดยมาตรา ๘๔ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ฝาฝนขอหามตามมาตรา

ซึ่งตอมา ก.พ. ไดออก กฎ ก.พ

เพ่ือกําหนดรูปแบบการกระทําท่ีจะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
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ถูกลวนลาม ถูกเนื้อตองตัว และอันดับสุดทายคือ การถูกชวนดูเว็บไซตลามกอนาจาร
ถูกชวนมีเพศสัมพันธ ผูหญิงที่มีประสบการณถูกคุกคามทางเพศเหลานี้กลาววาหั

งานเปนผูกระทําการลวนลามทางเพศอยูในอันดับตน รองลงมา คือ เพ่ือนรวมงาน
และพนักงานรักษาความปลอดภัย  

ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

กําหนดโทษสําหรับผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไดแก  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด

ไดวางหลักการเก่ียวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และหามมิใหนําความแตกตางของบุคคลในเรื่องเพศ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ โดยหามมิใหนายจาง หัวหนางาน

 คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง

ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดโทษของผูท่ีฝาฝนมาตรา

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒

ไดแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โดยกําหนดโทษของบุคคลที่กระทําการใด

คุกคาม หรือกระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ

และหากเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล

อันมีลักษณะสอไปในทางท่ีจะลวงเกินทางเพศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน 

แตหากเปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจเหนือผูถูกกระทํา

ความสัมพันธในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา นายจาง หรือผูมีอํานาจเหนือประการอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

๐๐๐ บาท  

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ตราข้ึน

เพ่ือกําหนดมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา

มัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ

กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ฝาฝนขอหามตามมาตรา 

พ. วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

เพ่ือกําหนดรูปแบบการกระทําท่ีจะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

การถูกชวนดูเว็บไซตลามกอนาจาร 
ผูหญิงที่มีประสบการณถูกคุกคามทางเพศเหลานี้กลาววาหัวหนา

เพ่ือนรวมงาน ผูมาติดตองาน ลูกคา 

ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และ

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ

ไดวางหลักการเก่ียวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกําหนดใหเพศ

หามมิใหนําความแตกตางของบุคคลในเรื่องเพศ มาเปนเหตุในการเลือก

มาตรา ๘ ไดแกไขเพ่ิมเติม

หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือ

หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง ทั้งนี้ มาตรา ๑๔๗ 

ไดกําหนดโทษของผูท่ีฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับ

๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ 

โดยกําหนดโทษของบุคคลที่กระทําการใด ๆ ตอผูอ่ืน   

หรือกระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษปรับ 

และหากเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล หรือเปนการกระทํา

 หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 

แตหากเปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจเหนือผูถูกกระทํา อันเนื่องจาก

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ตราข้ึน

และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติ

มาตรา ๘๓ (๘) กําหนดให

มัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 ๘๓ เปนผูกระทําผิดวินัย        

วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓   

เพ่ือกําหนดรูปแบบการกระทําท่ีจะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา ๘๓ (๘)           



  ๖. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

จางในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙

กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง

  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี

รางมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายใหกระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชนรับรางมาตรการ

ในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานไปดําเนินการต

เหมาะสม  

  อยางไรก็ตาม 

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด

ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรในโรงพยาบาลนครพิงค

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการดําเนินการ
  ๑. เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
  ๒. เพ่ือจัดทําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
  ๓. เพ่ือติดตาม

คุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการ

๒๕๔๙ ขอ ๑๐ หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน

หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน

รางมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

และมอบหมายใหกระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชนรับรางมาตรการ

ในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานไปดําเนินการต

 แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวแลว

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โรงพยาบาลนครพิงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค

โรงพยาบาลนครพิงคทุกคน ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน มีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตลอดจนกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ที่เกิดขึ้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ  
เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

โรงพยาบาลนครพิงค 
เพ่ือจัดทําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

โรงพยาบาลนครพิงค 
เพ่ือติดตาม กํากับ ดูแล ตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด

คุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค 

มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการ

ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบ   

รางมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และใหหนวยงาน

และมอบหมายใหกระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชนรับรางมาตรการ    

ในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานไปดําเนินการตามความ

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวแลว แตสถานการณของการ

โรงพยาบาลนครพิงค จึงจัดทําแนวปฏิบัติ

โรงพยาบาลนครพิงคฉบับนี้

ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการ

มีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลวง

อดจนกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิด

เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

เพ่ือจัดทําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ

ตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือ

 



แนวปฏิบัตเิพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในท่ีทํางาน

  แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน
จัดทําข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
ทุกคน ไมวาอยูในสถานะใด ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในท่ีทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
นครพิงคจะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ
เกิดขึ้น และจะดําเนินการ ตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยาง
จัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง

 
2.1 ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทาง
เพศท่ีเปนการบังคับใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดย
ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเห
หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะ
จากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
 

2.2 ลักษณะการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทําไม
ตองการและมีความรูสึกเดอืดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาท ิ
  (๑) การกระทําทางสายตา เชน
มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ 
ดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกันเปนตน
  (๒) การกระทําดวยวาจา เชน
  - การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
  - การชักชวนใหกระทําการใดๆในที่ลับตา 
ตลกเก่ียวกับเพศ 
  - การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามกการ
เรียกผูหญิงดวยคาํที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน
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แนวปฏิบัตเิพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในท่ีทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน
จัดทําข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ
ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้

จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่

ตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยาง
จัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน

ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทาง

ใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดย
ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเห
หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะ
จากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

ลักษณะการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทําไม
อดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ

การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรายกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง 
มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ 
ดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกันเปนตน 

การกระทําดวยวาจา เชน 
การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
การชักชวนใหกระทําการใดๆในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการการพูดเรื่อง

การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามกการ
เรียกผูหญิงดวยคาํที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน
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แนวปฏิบัตเิพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ 
ของโรงพยาบาลนครพิงค 

 
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน      

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ
ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาล      

จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      
การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่

ตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้ง
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทาง
ใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดย
ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยามและให
หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะ
จากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังใน

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทําไม

อดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ

การจองมองรายกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง 
มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนที่อยูบริเวณ

การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 
ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการการพูดเรื่อง

การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามกการ
เรียกผูหญิงดวยคาํที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน 



  - การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดสอ
ไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ
เก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 
  (๓) การกระทําทางกาย เชน
  - การสัมผัสรางกายของผูอื่
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนที่ไม
นาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตกั
  - การรบเราโดยท่ีอีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอน
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหกการ
แสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน

  (๔) การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
  - การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ
เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนที่เก่ียวของ
  - การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา
  (๕) การกระทําอื่น ๆ ของการกระทําทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน
  - การแสดงรูปแบบ วัตถุ 
ทํางานและในคอมพิวเตอรของตน
  - การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ
ทางเพศในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ
  - การสงขอความ รู
ทวิตเตอร อินสตาแกรม ไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน
 

2.3 สิ่งทีผู่ถูกกระทําควรปฏิบัติ
  (๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา 
หรือคุกคามทางเพศ 
  (๒) สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย
  (๓) บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน
(video clip) (หากทําได) 
  (๔) บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวขอ
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและหรือบุคคลที่สามซึ่ง
ถูกกลาวถึงหรืออยูในเหตุการณ 
  (๕) แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที
  (๖) หารือเหตุการณที่เ กิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผูบังคับบัญชาบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป
เปนเพื่อนก็ได 
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การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดสอ
ไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ

การกระทําทางกาย เชน 
การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศการฉวย

โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนที่ไม
นาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตกั 

การรบเราโดยท่ีอีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอน
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหกการ
แสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ
เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน

การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการ
หรือการพยายามกระทําชําเรา 

การกระทําอื่น ๆ ของการกระทําทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน
การแสดงรูปแบบ วัตถุ และขอความที่เก่ียวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพเปลือยในท่ี

ทํางานและในคอมพิวเตอรของตน 
การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ

ทางเพศในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ 
การสงขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน เฟซบุค

อินสตาแกรม ไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

ปฏิบัตเิมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด

สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย 
บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน

บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและหรือบุคคลที่สามซึ่ง

 
แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันท ี
หารือเหตุการณที่เ กิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาที่ เกิดขึ้นกับ

ผูบังคับบัญชาบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป

การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดสอ
ไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ

น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศการฉวย
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนที่ไม

การรบเราโดยท่ีอีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหกการ

การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ

กับเรื่องเพศ เปนตน 
การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการ

การกระทําอื่น ๆ ของการกระทําทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน 
และขอความที่เก่ียวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพเปลือยในท่ี

การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ

ปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน เฟซบุค       

และถอยหางจากการลวงละเมิด 

บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน 

งเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก 
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและหรือบุคคลที่สามซึ่ง 

หารือเหตุการณที่เ กิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผูบังคับบัญชาบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป



  (๗) กรณีผูถูกกระทํา
ยินยอมแกเพ่ือนมาแจงแทนได 
 

2.4 ผลของการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
  กรณีเจาหนาท่ีของหนวยงาน
หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน
ราชการ ไมวาจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
พ.ศ.2553 ผูกระทําตองถูกดําเนินการทางวินัย 

 

2.5 ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
  (1) รองเรียนโดยการรายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงคทราบ ผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ 
  (2) รองเรียน
www.stopcorruption.moph.go.th
11000 
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กรณีผูถูกกระทําเกรงวาจะไดรับความอับอายหรือกลัววาจะไดรับอันตราย
 

ผลของการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เจาหนาท่ีของหนวยงานกระทําตอขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ

หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานกระทําตอประชาชนหรือบุคคลอ่ืนที่ไมใชขาราชการหรือผูรวมปฏิบัติ
ไมวาจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ อาจเปนความทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

2551 และกฎ ก.พ. วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ทําตองถูกดําเนินการทางวินัย  

ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
รองเรียนโดยการรายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงคทราบ ผานผูบังคับบัญชา

รองเรียนไปยังกระทรวงสาธารณสุข ผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการต
www.stopcorruption.moph.go.th หรือรองเรียนทางไปรษณีย ที่ ตู ปณ. 9 ปณฝ

วาจะไดรับอันตราย อาจใหความ

กระทําตอขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการใน
กระทําตอประชาชนหรือบุคคลอ่ืนที่ไมใชขาราชการหรือผูรวมปฏิบัติ

เปนความทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 
รองเรียนโดยการรายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงคทราบ ผานผูบังคับบัญชา

ผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 

 



ขั้นตอนการดาํเนินการทางวินยักรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

3.1 กระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.) คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ

รองเรียน/คําชื่นชม โรงพยาบาลนครพิงค

รองเรียน กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากผู

ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ
สรุปเนื้อหา

(2.) ลงทะเบียนรับในระบบ
 

(4) ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิด

คุกคามทางเพศในการทํางาน

 

(๕) คณะกรรมการ ฯ 
 

กระบวนการรับเรื่อง
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ขั้นตอนการดาํเนินการทางวินยักรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในท่ีทํางานของโรงพยาบาลนครพงิค

  

คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/

คําชื่นชม โรงพยาบาลนครพิงครับเรื่อง

กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากผู

ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะฯ 
สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น 

ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะฯ พิจารณาลงนามใน

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิด หรือ

คุกคามทางเพศในการทํางาน 

 ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ  

ก 

ใชเวลากระบวนการรับเรื่อง

3  
ขั้นตอนการดาํเนินการทางวินยักรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

โรงพยาบาลนครพงิค 
 

1 วัน 
 

3 วัน 
 

5 วัน 
 

1 วัน 
 

7 วัน 
 

เจาหนาที่กลุมงาน

พัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการ

สุขภาพ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขอเสนอแนะฯ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขอเสนอแนะฯ 

เจาหนาที่กลุมงาน

พัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการ

สุขภาพ 

ประธาน/เลขานุการ

คณะกรรมการฯ 

ผูรับผิดชอบ ใชเวลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขอบเขต  
  เริ่มจากคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ

นครพิงรับเรื่องรองเรียน กรณีการลวงละเมิดจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค

บรรณอิเล็กทรอนิกส ใหเลขานุการ

คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท

พิงค คณะกรรมการ ฯ ไดรับเรื่องแลว

ผูเสียหาย และผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง

จะดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําการลวงละเมิด

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

 
 
 
 

ก 

(๕.) คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท
 

คณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องตอเสนอเรื่องตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

ดําเนินการทางวินัยตอไป
 

(6) เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย
 

กระบวนการรับเรื่อง
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คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/รองเรียน

กรณีการลวงละเมิดจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค แลวลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนในระบบสาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะฯ สรุปเนื้อหา

คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนคร

ไดรับเรื่องแลว ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ หากผลการไกลเกลี่ยเปนที่พอใจของ

และผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง ใหคณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แตหากผูเสียหายยังคงประสงค

จะดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ใหคณะกรรมการ

โรงพยาบาลนครพิงค เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป 

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ  

ยุติเรื่อง 
 

ผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง  
 

เสนอเรื่องตอเสนอเรื่องตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค เพ่ือพิจารณา

ดําเนินการทางวินัยตอไป 

เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

ผูเสียหายตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด
 

ใชเวลากระบวนการรับเรื่อง

7 วัน
 

รองเรียน/คําชื่นชม โรงพยาบาล

กรณีการลวงละเมิดจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน จากผูถูกลวง

แลวลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนในระบบสาร

สรุปเนื้อหา และเสนอเรื่องตอ

กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลนคร

หากผลการไกลเกลี่ยเปนที่พอใจของ

แตหากผูเสียหายยังคงประสงค       

ใหคณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องตอ

ผูเสียหายตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด 

ผูรับผิดชอบ ใชเวลา 

วัน 

7 วัน 
 

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค

มอบใหนิติกรดําเนินการ 
 

คณะกรรมการ  
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  



2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  (๑) คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ
นครพิงครับเรื่องรองเรียนกรณกีารลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ทํางาน จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
  (2) เลขานุการ
อิเล็กทรอนิกส  
  (3) เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
สรุปเนื้อหา แลวเสนอเรื่อง ตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
  (4) ประธาน
โรงพยาบาลนครพิงคพิจารณาเรื่องตามที่
เสนอ และลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค
  (5) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ของโรงพยาบาลนครพิงค ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพ
คุกคามทางเพศในการทํางาน หากผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง
ยังคงตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด
โรงพยาบาลนครพิงค เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป
  (6) เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย
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คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/รองเรียน
รับเรื่องรองเรียนกรณกีารลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่

จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค 
นุการคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะฯ ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ

เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข

พิจารณาเรื่องตามที่เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
และลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในการทํางานของโรงพยาบาลนครพิงค 
คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ ระหวางผูเสียหาย และผูกระทําการลวงละเมิด
หากผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง ใหคณะกรรมการ ฯ 

ยังคงตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด ใหคณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่อง
เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป  
เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

รองเรียน/คําชื่นชม โรงพยาบาล   
จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่

 
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ

เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับเรื่อง และทําการ
ตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม 
เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
และผูกระทําการลวงละเมิด หรือ

 ยุติเรื่อง แตหากผูเสียหาย
เสนอเรื่อง ไปยังผูอํานวยการ



 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 คุกคามทางเพศในการทางานของกระทรวงสาธารณสุข

 จาก http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/302

 (7 มกราคม 2564) 
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