




คูมือ 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือ 

 คุกคามทางเพศในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลอัมพวา 

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 



 

               เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําข้ึนตาม มติ

คณะรัฐมนตรีครั้งแรก เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานทุก 

คนไมวาอยูในสถานะใด ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ

คุกคาม ทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ดังนั้น

โรงพยาบาลอัมพวา จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ ดวยการ สรางความตระหนัก และการสรางความรูความเขาใจในการกําหนดมาตรการปองกัน และ

จัดการกับปญหาท่ี เกิดข้ึน และจะดําเนินการเม่ือเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

อยางทันทวงที รวมท้ัง การจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

        การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึง

ปรารถนา ดวยวาจา ขอความ กิริยาทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

สิ่งของลามก อนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกัน โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนไดรับ

ความเดือดรอน รําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรัง

ควานหรือการกระทําใด ท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไขซ่ึงมีผลตอ

การจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหาย ท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหนวยงาน ควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

  • บุคลากรของหนวยงาน ควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกายให

เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีไมสนิทสนม หรือ เพศ

ตรงขาม หรือมีผูท่ีไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบ หรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

 • บุคลากรของหนวยงาน ควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคามทาง เพศเกิดข้ึนใน

หนวยงานตอบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาวเกิดข้ึนกับ เพ่ือน

รวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

 • ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกันปญหา การลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในท่ีการทํางาน  



• ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางานหรือ ไปปฏิบัติงาน

ตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอนทุกครั้ง 

 • บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการ ทํางานของตนเอง

มากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

    การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุพฤติกรรม ไดอยาง

ครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเพศ ซ่ึงผูถูกกระทําไมตองการและมี ความ

เดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือ

จองลงไป ท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมี

ความรูสึก เชนเดียวกัน เปนตน  

2. การกระทําดวยวาจา เชน  

• การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ  

• การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูดเรื่องตลก

เก่ียวกับเพศ  

• การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก การ เรียกผูหญิงดวย

คําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 

 • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดท่ี สอไปในทาง

เพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ เก่ียวกับ

ชีวิตทางเพศของผูอ่ืน  

3. การกระทําทางกาย เชน  

• การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวย โอกาสกอดรัด จูบ 

การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดท่ีไมนาพึง ประสงค การ

ดึงคนมานั่งตัก เปนตน  

• การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือขวาง ทางเดิน การหยัก

ค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก การแสดง พฤติกรรมท่ี

สื่อไปในทางเพศ โดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 



 4. การกระทําอ่ืน ๆ เชน 

 • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป ในท่ีทํางาน และใน

คอมพิวเตอรของตน  

• การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ี สาธารณะ การใช

สัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ท่ีแสดงถึง เรื่องเพศ

ทางอินเตอรเน็ต เชน เฟชบุค ไลน ฯลฯ เปนตน  

5. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน  

• การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียนทุนการศึกษางาน การเลื่อน

เงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมเพศสัมพันธ เชน ขอให

ไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน  

• การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทํารายการบังคับใหมี การสัมผัสทางเพศ 

หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา  

ส่ิงท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

• แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ

นั้น  

• สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 

 • บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถาย Video Clip (หากทําได) 

 • บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน เวลา และ

สถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม ซ่ึงถูกกลาวถึง หรือ อยูใน

เหตุการณ 

 • แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที  

• หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบังคับ บัญชา บุคคลหรือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมเปนท่ีปรึกษาหรือรวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

     การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการในการ แกไขปญหา

เปนลําดับแรก 



ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

• ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทํา ทราบพฤติกรรมท่ีไม

เปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือพูดใน นามตนเองได  

• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้  

o รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึนและให ผูบังคับบัญชา

ดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวาผูบังคับบัญชาละเลยตอ 

การปฏิบัติหนาท่ี  

o รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมีการ ประชุมหารือ

ระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย 

ส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ 

• ใหหัวหนาหนวยงาน ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณีโดยมี ตําแหนงไมต่ํา

กวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลท่ีผูเสียหาย ไววางใจ

เขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการสอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ ให

รายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดําเนินการทางวินัย ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอ

ผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย  

• ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว ใหผูรองทุกข

ทราบภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน 

 • ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกันและจะไมถือวา ผูถูกกลาวหามี

ความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง  

• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการแกไข ปญหาตามความ

เหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวา จะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศเกิดข้ึน

อีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความ ซ่ึงไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย การนําเสนอ เรื่องไป

ยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอมของผูถูกกระทํา ฯลฯ  

• เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสอบฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปนลาย ลักษณอักษร และให

เก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา 



 • กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

• หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ป.ณ.  

• ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน จดหมาย จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 

 • ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จกระบวนการ หากไมมีการ

ดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนๆเชนสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจการแผนดิน เปนตน 

หนวยงานรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

• ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ.) กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 • คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

การจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552 

 • ผูตรวจการแผนดิน พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.2560 

แนวทาง การดําเนินงานมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทํางาน 

ท่ี ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1 หนวยงานตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลาย 

ลักษณอักษร (เชน ประกาศ คําสั่ง) โดยเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบ
อยาง ท่ัวถึง ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวง ละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน 

1.กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดําเนินการ
จัดทํา รางประกาศเจตนารมณและสงใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของใช เปนตัวอยางเพ่ือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2.ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) ประสานติดตามความ
คืบหนา หนวยงานท่ีมีการประกาศเจตนารมณ 

2 
 

หนวยงานตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกัน 
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศในการทํางาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ี 
ทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ัง ผูท่ีดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน 
เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ 
โดยให บุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพ่ือให
เกิดการ เรียนรูและยอมรับ รวมท้ังตอง

1.ใหมีการจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงตอการถูก
ลวง ละเมิดทางเพศในการทํางานของบุคลากร เพ่ือ
หาแนวทาง ปองกันและแกไขปญหา 
 2.การจัดทําแนวปฏิบัติควรทํา 2 ระดับ คือระดับ
บุคคลและ ระดับองคกร 
 3.แนวปฏิบัติตองกําหนดจริยธรรมขององคกร ระบุ
ชัดเจน ถึงพฤติกรรมท่ีตองไมกระทํา เชน การพูดจา
สองแงสามงาม 



ประชาสัมพันธเพ่ือ สรางความตระหนักแก
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน ไดรับการและถือ
ปฏิบัต ิ

3 หนวยงานตองแสดงเจตนารมณอยางจริงจังใน
การ สงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล 
เพ่ือให บุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและ
เคารพซ่ึง กันและกัน โดยเนนการปองกันปญหา
เปนพ้ืนฐาน ควบคูกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เก่ียวกับ พฤติกรรมทางเพศรวมท้ังกําหนดใหเปน
ประเด็น หนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ 

1.หนวยงานตองกําหนดใหประเด็นการสงเสริม
ความเสมอ ภาคระหวางเพศ และการปองกันและ
แกไขปญหาการลวง ละเมิดทางเพศหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางานเปนสวน หนึ่งของหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับขององคกร รวมถึงการ
ปฐมนิเทศ/ใหความรูกับบุคลากรใหมของ 
หนวยงาน โดยกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปน หนวยงานจัดทําหลักสูตรและใหความรูรวมกับ
หนวยงานท่ี เก่ียวของ  
2.มีการดําเนินการรวมกับสถานศึกษาในการสราง
ความรู ความเขาใจเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ 

4 หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีท่ีมีปญหา 
เกิดข้ึน และสรางสภาพแวดลอมท่ีดี โดยคํานึงถึง 
เรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยในหนวยงาน เชน จัดหอง 
ทํางานท่ีเปดเผยโลงมองเห็นกันไดชัดเจน เปนตน 

1.หนวยงานตองตรวจสอบสภาพแวดลอมของ
สถานท่ี ทํางาน มีการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ
การทํางานและ ไมเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดการ
เพศ รวมถึงสรางความ เขาใจกับบุคลากรไมให
กระทําการใดท่ีสรางความอึดอัดใจ ตอเพ่ือน
รวมงานหรือผูมาติดตองาน 

5 หนวยงานตองกําหนดกลไกการรองทุกขภายใน 
หนวยงาน (เชน ฝายการเจาหนาท่ี ฝายกฎหมาย 
หรือ กลุมคุมครองคุณธรรม จริยธรรม) 

1.หนวยงานตองกําหนดกลไกการรองทุกขภายใน
หนวยงาน ท่ีชัดเจน ท้ังนี่หากผูกระทําเปนผูบริหาร
หนวยงาน หนวยงานตองกําหนดมาตรการ/ชองทาง
อ่ืน ในการรอง ทุกข เชน ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) 
หรือสายดวน 1300 โดยตองประชาสัมพันธให
บุคลากรขององคกรรับรูโดยท่ัวกัน 2.หนวยงานตอง
กําหนดชองทางการรองทุกขหลายรูปแบบ ท้ังแบบ 
Offline และ Online 3.ขอมูลการรองทุกขตอง
รักษาไวเปนความลับเพ่ือใหผูรอง ทุกขรูสึกสบายใจ 
และปลอดภัย และเปนการปกปองสิทธิ ของผูรอง
และผูถูกรอง 

6 การแกไขและจัดการปญหาอาจใชกระบวนการ 
อยางไมเปนทางการ เชนการพูดคุยกันอยางเปน 
มิตร การประนอมขอพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปญหา 
หากกระบวนการไมเปนทางการไมสามารถแกไข 
ปญหาไดจึงจะเขาสูกระบวนการทางวินัยตาม 
กฎหมายท่ีหนวยงานนั้นถือปฏิบัติอยู 

1.กระบวนการจัดการปญหาอยางไมเปนทางการ
ตองเกิด จากความยินยอมท้ังสองฝาย โดยผู
ประนอมขอพิพาทตอง เปนบุคคลท่ีคูกรณีท้ังสอง
ฝายใหความเคารพนับถือ 2.การประนอมขอพิพาท
ตองมีการกําหนดเง่ือนไข เพ่ือเปน การคุม
พฤติกรรมของผูกระทําไมใหเกิดการกระทําซํ้าโดย 
ตองเคารพการตัดสินใจของผูเสียหาย เชน การ



ชดเชย คาใชจายในการพบแพทย เปนตน 
7 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยาง

จริงจังโดยทันทีและเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดใน
แนว ปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวง
ละเมิด และคุกคามทางเพศในการทํางาน และ
ตองเปน ความลับเวนแตคูกรณีท้ังสองฝายยินดี
ใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปนธรรมตอท้ังสอง
ฝายเทาเทียม กัน กรณีท่ีขยายเวลาออกไปตองมี
เหตุผลท่ีดีพอ 

1.หนวยงานตองกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนของ 
กระบวนการแกไข/จัดการปญหาฯ ในทุกข้ันตอน 
2.การขยายระยะเวลาในการจัดการปญหาฯ ตอง
สรางความ เปนธรรมใหท้ังสองฝาย ไมเปนการเอ้ือ
ประโยชนใหฝายใด ฝายหนึ่ง 3.ขอมูลของคูกรณีท้ัง
สองฝายตองเปนความลับ 

8 กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ให 
ดําเนินการ ดังตอไปนี้  
-ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางาน สอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิด 5 
คน ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมี
ตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตน
สังกัดของคูกรณี โดยมี ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี 
โดยตองมีบุคคลท่ีมีเพศ เดียวกับผูเสียหาย
ไววางใจเขารวมรับฟงในการ สอบขอเท็จจริงได 
เฉพาะในกรณีมีการสอบปากคํา ผูเสียหาย หรือ 
-ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการสอบ 
ขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนา 
หนวยงานและหากตองมีการดําเนินการทางวินัย 
ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร 
ประกอบการดําเนินการทางวินัย 

1.ใหมีการตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริงโดยตองมี
บุคคลท่ีมี เพศสภาพเดียวกับผูรองทุกขรวมเปน
คณะทํางาน  
2.ในกรณีท่ีผูกระทําเปนผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานระดับ กรม ใหผูมีอํานาจเทียบเทาจาก
หนวยงานอ่ืน หรืออํานาจ เหนือกวาเปนประธาน
การสอบขอเท็จจริง และใหมี ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูแทนหนวยงานอ่ืนท่ีมีประสบการณ การ ทํางานท่ี
เก่ียวของ รวมเปนคณะทํางานดวย  
3.หนวยงานภาคเอกชนท่ีใหความรวมมือในการทํา 
มาตรการฯ ไปดําเนินการ หากมีขนาดเล็ก สามารถ
ขอให ผูแทน (ศปคพ.)หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมี
ประสบการณการ ทํางานเก่ียวของรวมเปน
คณะทํางานสอบขอเท็จจริง 

9 หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนและ
ผู เปนพยาน เม่ือมีการรองเรียนแลว ผูรองเรียน
และ ผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ี
กระทบตอ หนาท่ีการงานหรือการดํารงชีวิต หาก
จําเปนตองมี การดําเนินการใด ๆ ตองไดรับความ
ยินยอมจากผู รองเรียนและผูเปนพยาน รวมถึง
ขอรองขอของ ผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปน
พยาน ควรไดรับ การพิจารณาจากบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและ
หนวยงานตองใหการ คุมครองผูรองเรียนไมใหถูก
กลั่นแกลง 

1.หนวยงานตองกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการ
คุมครองผู รองเรียน และผูเปนพยาน ตองมี
หลักประกันความปลอดภัย วาจะไมเกิดการกลั่น
แกลงดวยการโยกยายหรือถูกฟองรอง  
2.ผูรองเรียนตองไดรับการฟนฟู เยียวยา และไดรับ
การ ชดเชยคาใชจายตาง ๆ ท่ีสืบเนื่องมาจากการ
ลวงละเมิดทาง เพศในการทํางาน เชน คาเดินทาง
ในการมาใหขอเท็จจริง หรือคารักษาพยาบาลเปน
ตน ท้ังนี้ หากกรณีดังกลาวเปน การเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงเพศ สามารถยื่นขอเงินเยียวยา ไดจาก
กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศสามารถ 
พิจารณา 

10 หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 
โดยระหวางการรองเรียน ยังไมถือวาผูถูก

1.ผูถูกรอง จะไมถือเปนผูมีความผิดจนกวา
กระบวนการ แกไข/จัดการปญหา จะสิ้นสุด  



กลาวหา มีความผิด ตองใหความเปนธรรมและให
ไดการ ปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน และตองมี
การให โอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอ
กลาวหา อยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง
เอกสาร/ พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

2.ผูถูกรอง มีสิทธิในการชี้แจงขอกลาวหา และ
แสดง หลักฐาน/พยานเพ่ือยืนยันขอเท็จจริง  
3.ผูถูกรองควรตองไดรับการบําบัด เยี่ยวยา เชน
การไปพบ จิตแพทย เปนตน 

11 หนวยงานตองรายงานผลการดําเนินงานตามแนว 
ปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง สําหรับหนวยงานภาครัฐ ใหรายงานตอ
ผูบริหาร ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย 
(Chief Gender Equality Officer:CGEO) และ
ให เจาหนาท่ีศูนยประสานดานความเสมอภาค
ระหวาง หญิง (Gender Focal Point:GFP) 
ติดตามการ ดําเนินงานตามมาตรการฯ สําหรับ
การรายงานผล การดําเนินงานใหรายงานไปยัง
ศูนยประสานการปองกันและแกไข ปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทํางาน 
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว 
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกป 

1.กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวย
ในการ จัดทําแบบฟอรม Online เพ่ือใหสวนราช
และหนวยงาน ภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน รายงาน
ผลการดําเนินงาน 2.ใหศูนยประสานดานความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal 
Point:GFP)เปนผูรับผิดชอบในการ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการฯ ไปยังศูนย ประ สานฯ 
ศปคพ. ภายใน 31 ตุลาคม ของทุกป 3.หนวยงาน
ภาครัฐท่ีไมไดตั้ง GFP ใหศูนยประสานฯ (ศปคพ.) 
ประสานขอผลการดําเนินงานตามมาตรการฯไป 
โดยตรง 
4.รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ใหรายงานมายังศูนย 
ประสานฯ (ศปคพ.) โดยตรง 

12 ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหา การ
ลวง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ทําหนาท่ี เปนศูนยกลางในการประสาน
หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข ปญหาการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทํางาน และ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม มาตรการฯ โดย
รายงานตอคณะกรรมการสงเสริม ความเทาเทียม
ระหวางเพศ (สทพ.) อยางนอยปละ หนึ่งครั้ง 

1.กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกอง
สงเสริม ความเสมอภาคระหวางเพศ เปนหนวย
ประสานงาน และ ติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการฯของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรายงานตอ 
สทพ. อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
2.ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) ตองดําเนินการรวมกับ
ศูนย ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (ศปก.สค.) ในการใหความชวยเหลือตาม
กระบวนการแกผูถูกกลาว ละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนโรงพยาบาลอัมพวา 
 
      เคารพสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
๒. ใหความรูความขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือนําไปเปนสวน หนึ่งในการปฏิบัติงาน 
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอ่ืนใด ท้ังนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสตงความคิดเห็น ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือเกิดความแตกแยก 
๔. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานหรือผูท่ีเชื่อวาสิทธิของตนถูก ละเมิด หรือไดรับการ
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม สามารถรองเรียนตอโรงพยาบาลอัมพวาและคํารองเรียนพึง ไดรับการเอาใจใสและ
ดําเนินการอยางเปนธรรม นอกจากนี้โรงพยาบาลบางกรวย ยังไดกําหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติในเรื่องการ
เคารพตอลิทธิมนุษยชน ของผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจของโรงพยาบาลอัมพวา ในสถานะ ตางๆดังนี้ 
นโยบายการไมเลือกปฏิบัติ 
๑. โรงพยาบาลอัมพวา ตระหนักถึงความสําคัญ ในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยความเทา เทียมกัน ความเปน
ธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงาน เพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะ สวนบุคคล  
๒. โรงพยาบาลอัมพวา จะปฏิบัติกับบุคลกรในหนวยงานในเรื่องการจางงาน คาตอบแทน การทํางาน การให
สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนข้ัน หรือตําแหนงหนาท่ี การกําหนดวินัย และการลงโทษ 
การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุโดยอยูบนพ้ืนฐาน ของความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม ประสิทธิภพการ
ทํางานมากกวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล 
3. โรงพยาบาลอัมพวาจะปฏิบัติตมกฎหมายตมสิทธิท่ีบุคลากรในหนวยงานทุกประเภท สัญญาจางจะไดรับ  
๔. โรงพยาบาลอัมพวาจะไมขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทําใดๆ ท่ีจะเปนผลกระทบ    ตอการใชสิทธิของ  
บุคลากรในหนวยงาน ท่ีไมมีผลเสียหายตอกิจการของโรงพยาบาลอัมพวา ในการดําเนิน กิจกรรมของบุคลกร
ในหนวยงาน และไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ 
สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ ความพิการ ชาติกําเนิด การ เปนสมาชิกสหภาพ 
พรรคการเมือง ความคิดเห็นท่ีแตกตางทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บปวย หรือผู ติดเชื้อ HIV และ
อ่ืนๆ 
๕. โรงพยาบาลอัมพวาจะสื่อสารนโยบาย เก่ียวกับการไมเลือกปฏิบัติตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิ
ประโยชนตางๆ เปนตน ใหแกบุคลากรในหนวยงานท่ัวท้ังองคการ เพ่ือใหลูกจางทุกคนไดมี ความรู มีจิตสํานึก 
และสมารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไป
เปนระยะ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) โรงพยาบาลอัมพวา จะไมกีดกันในการจางาน การจายคาตอบแทน การเขารับการ ฝกอบรม การเลื่อน
ตําแหนง การสิ้นสุดสภาพการจาง หรือการเกษียณ ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชัน้วรรณะ ศาสนา 
ความพิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเปนสมาชิก สหภาพ หรือการมีสวนรวม ทางการเมือง  
๒) โรงพยาบาลอัมพวาไมอนุญาตใหมีการลงโทษบุคลากรในหนวยงาน โดยการทําราย รางกายบุคลากรใน
หนวยงาน เชน เฆ่ียน ตี หรือ วากลาวดวยคําพูดท่ีหยาบคาย พูดจาเสียดสีการขมขู คุกคามทางกายและจิตใจ 
หรือโดยการตัดสิทธิประโยชนของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน  



3) กรณีท่ีบุคลกรในหนวยงาน กระทําผิดกฎระเบียบขอบังคับของโรงพยาบาลอัมพวานั้นโรงพยาบาลอัมพวา 
ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยท่ีเหมาะสมกับ ความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบาของความผิด เจตนา
ในกากระทําความผิด ความดี และโทษทางวินัยท่ีผานมา สําหรับการพิจารณาลงโทษ นั้นทางโรงพยาบาลอัมพ
วา ถือเปนนโยบายวากอนท่ีจะลงโทษบุคลากรในหนวยงานทุกครั้ง โรงพยาบาลอัมพวาจะสอบสวนความผิด
นั้นโดยละเอียด ดวยการมอบหมายใหฝายบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาระดับ ข้ึนไปรวมกันสอบสวน พรอมกับ
แจงใหบุคลกรในหนวยงานทราบ ถึงความผิดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหบุคลากรใน หนวยงาน ไดมีโอกาสชี้แจงเรื่องราว
ตางๆ และกอใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรในหนวยงานมากท่ีสุด  
4) โรงพยาบาลอัมพวา ไมมีการหักคาจาง หรือเงินเดือนของบุคลากรในหนวยงานดวย เหตุเพราะถูกลงโทษ
ทางวินัย ยกเวนกรณีท่ีบุคลากรในหนวยงาน กระทําความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดย การพักงาน โดยไมได
รับคําจางในวันท่ีพักงานนั้น ยกเวนพักงานเพ่ือการสอบสวน บุคลากรในหนวยงานจะ ไดรับคาจางตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
5) โรงพยาบาลอัมพวา ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยการสัมผัสทางกาย ท่ีมีลักษณะสอ ไปในทางเพศ เชน 
การลูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน 
6) โรงพยาบาลอัมพวา ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยวาจาท่ีสอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูด
หยอกลอ พูดหยาบ คาย เปนตน  
7) โรงพยาบาลอัมพวาไมสนับสนุนใหกระทําการดวยอากัปกิริยาท่ีสอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม 
การทําโรงพยาบาลอัมพวาสัญญาณ หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน 
8) โรงพยาบาลอัมพวา ไมสนับสนุนใหมีการแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ท่ีสอไป ในทางเพศ เชน แสดง
รูปลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน เปนตน 
9) โรงพยาบาลอัมพวา ไมสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอไปในทางเพศ ซ่ึง ผูถูกกระทําไมพึงประสงค
หรือเดือดรอนรําคาญ ในป 6๕6๔ โรงพยาบาลอัมพวามีบุคลากรในหนวยงาน พิการจํานวน 1 คน และไมมี
ประเด็นการถูกรองเรียนเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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