
ประกาศ โรงพยาบาลวังชิ้น
เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปิญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราซการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ โรงพยาบาลวังชิ้นมี 
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กร ที่ปราศจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพ ซึ่งกันและกัน และไม่กระทำ 
การใดที่เปีนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังชิ้น

ดังนั้น เพ ื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ใฃปีญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลวังชิ้นจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 
ศักดึ๋ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค ่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข ้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน และบุคคลากรชอง โรงพยาบาลวังชิ้นให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ้ศรี 
ความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ 
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังชิ้น

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปีญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานเพื่อให้มีการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปีญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร 
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในคักดี้ศรื และปราศจากการถูก ล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดซอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แนวทาง
ปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลวังขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียน เร่ือง 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง  ๆ เพ่ือลด 
ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ

การกระทำใด  ๆ หรือพฤติกรรมที่ส ่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใข้อำนาจที่ไม่พึง 
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสี่งซอง 
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับ ความ
เดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือ 
การกระทำใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมิผลต่อ การจ้าง
งาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกซน รวมถึง 
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญซา และผู้ใต้บังคับบัญซา
- บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เซ่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญซา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม 
/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น

- บุคลากรซองหน่วยงานควรซ่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว 
เกิดขึ้นกับเพื่อร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งซ่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย

- ผู้บ ังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ด ี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

- ในกรณีซองผู้บังคับบัญซาเรียกผู้ใต้บังคับบัญซาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ทำงานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ 
ก่อนทุกครั้ง

๒/บุคลากร...



- บุคลากรควรมิจิตสำนึกรักศักดศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่า การ 
ทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การล่วงละเม ิดหรือค ุกคามทางเพศเป็นเรื่องท ี่ม ีขอ'บเขตกว้างขวาง ซึ่งไม ่สามารถระบุ 
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำ 
ไม่ต้องการและมิความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ อาทิ

๑.การกระทำทางสายตา เข่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ท่ี 

คอเสือ จนทำให้ผ ู้ถ ูกมองรู้ส ึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ ื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมิความรู้ส ึก 
เซ่นเดียวกัน เป็นต้น

๒. การกระทำด้วยวาจา เข่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ

- การซักซวนให้กระทำการใด  ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถ ูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ 
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ

- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก 
การเรียกผู้หญิงด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน

- การสนทนาเรื่องเพศสัมพันธ์ การแสวงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูดที่ส่อ 
ไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความซื่นซอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือ 
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศซองผู้อื่น

๓. การกระทำทางกาย เข่น
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมินัยทางเพศ การ 

ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใด 
ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น

- การตามตื้อ'โดยที่อึกฝ่ายหนึ่ง'ไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ซิดเกินไป การต้อนเข้ามุกมหรือ 
ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเซิญซวน การส่งจูบ การเลียริม'ผิปาก การทำท่านํ้าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เป็นต้น

๓/การกระทำ...



-๓-
๔. การกระทำอื่น  ๆ ๗ น
- การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป้ในที่ทำงาน 

และในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เซ่น การโชว์ปฏิทินโป้ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ใน 

ที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ท่ี 
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เซ่น เพซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น

๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
- การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เซ่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา

ดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอม
มีเพศสัมพันธ์ เซ่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มิเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศ เป็นต้น

- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การซ่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับ ให้ 
มีการสัมผัสทางเพศ หรืการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา
ลี่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำชองผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือ 
คุกคามทางเพศนั้น

- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือ ถ่าย 

\^ป6๐ 0.1เว (หากทำได้)
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อชองพยานและหรือบุคคลที่สาม ซี่งถูกกล่าวถึง 
หรืออยู่ในเหตุการณ์

- แจ้งปีญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
- หารือเหต ุการณ ์ท ี่เก ิดข ึ้นก ับเพ ื่อนร่วมงานหรือเพ ื่อน และแจ้งป ้ญหาที่เก ิดขึ้น กับ 

ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ ร่วมไป 
เป็นเพื่อนก็ได้

- กรณีผู้ถ ูกกระทำอายหรือกลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทำ

๔,/ กระบวนการ...



กระบวนการแกไขปัญหาอย่างไม เ่ป็นทางการ
การยุติป ัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ 

ในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก
สิงที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ
- ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ให้พูดหรือเขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้งผู้กระทำ 

ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือ 
พูดในนามตนเองได้

- ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้
- ร้องขอความข่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญซาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และ 

ให้ผู้บ ังคับบัญซาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๔ วัน หากไม่ดำเนินการใด  ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญขา 
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดขอบให้มิบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ 
ประขุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ 
ในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๔ วัน เช่นเดียวกัน

สิงที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ
- ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวนไม่เกิน ๔ คน

ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดย
มีตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้บุคคล ท่ี
ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับพิงในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการ สอบ 
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย ขอให้
คณะทำงานนำข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย

- ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้ 
อก ๓๐ วน

-ให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและ จะ
ไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง

(เท่เป็นตัวกลาง...



- เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข 
ปัญหาตามความเหมาะสม เซ่น เจรจากับผู้กระทำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นอีก จ ัดการเจรจาประนอมข ้อพิพาทระหว่างคู่ความขึ้งได้รับความยินยอมจากทั้ง?เองฝ่าย 
การนำเสนอเรื่องไปยังผู้บ ังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอม 
ของผู้ถูกกระทำ ฯลๆ

- เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น ลาย 
ลักษณ์อัก'ษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประจัติฃองทั้งสองฝ่าย
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ
- กลุ่มกฎหมาย

ซ่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
-ซ่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มกฎหมายสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด 

แพร่ โทร ๐๕๔ -๕๑๑๑๙๕ ต่อ ๑๐๗
- ซ ่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได ้ผ ่านจดหมายได้ท ี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

๒๕ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
- ซ่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทึกิบ:[ว://พผพ.พลกฐ(ะกิเทกิ๐ร.๐โฐ/เทป6X.[วกิเว
- ผ ู้ร ้องท ุกข ์ควรร ้องเร ียนต ่อบ ุคคลหร ือหน ่วยงานใดหน ่วยงานหน ึ่งจนกว ่าจะเสร ็จ  

กระบวนการ หากไม่มีการดำเนินการใด  ๆ จีงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์กายนอก

- ศูนย์ประสานการปัองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
(ศปคพ.)กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


