บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/50
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการดังกล่าวฯไปยังศูนย์
ประวานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด
ข้อเท็จจริง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยงานนิติการ จึงได้ดาเนินการประกาศเจตนา
รมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และมาตรการดังกล่าวรวมถึง
แนวปฏิบัติเพื่อป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการล่ ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน โดยมุ่งหมายให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ข้อพิจารณา
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน จึงเห็นควร
1. ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน
2. นาประกาศเจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่าว ประกาศบนเว็บไซต์ ของ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
3. แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และคู่มือแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้บุคลากร
ในหน่วยงานทราบ ถือปฏิบัติ
ข้อเสนอ
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ก ารป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ที่เสนอมาพร้อมนี้
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

คู่ฉบับ

ประกาศโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
----------------------------------------------------คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลสร้างองค์กรที่ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่ งกันและกัน
และไม่กระทาการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ลู กจ้ าง และบุ คคลที่เ กี่ย วข้อ งในการติด ต่อ ประสานงานหรือด าเนินงานร่ว มกับ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ บ รรลุ เ จตนารมณ์ ก ารป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คาม
ทางเพศในการทางานดังกล่าว โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จะดาเนินการดังนี้
1.บริ ห ารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ กระทาการอันเป็นการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทาการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางาน
2.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินงานร่วมกับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
4.สร้ างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่ว งละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางานเพื่อให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/51
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและ
ให้ ส่ วนราชการและหน่ วยงานของรั ฐ ทุกแห่งรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการดังกล่าวฯไปยังศูนย์
ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด
ข้อพิจารณา
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามมาตรการดั ง กล่ า ว โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ
โดยงานนิติการ จึงขอให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทางาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

งานนิติการ 2565

1

คำนำ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ
รั กษาพระสงฆ์ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ เป็น สถานที่ราชการที่ให้ ค วามส าคัญกั บจริ ยธรรม กฎหมาย
ตลอดจนหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งนามาปรับใช้ในการทางานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ที่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันของบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบั ติงาน การได้รับ
ความคุ้มครอง โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสาคัญ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ทางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทางานที่บุคคลควรได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่างๆ ในการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสาคัญ
คือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ แห่งเพศสภาพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องป้องกัน แก้ไข และกาหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของบุคลากรของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยงานนิติการ กลุ่ มภารกิจด้านอานวยการ
จึงจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณทุกคน ได้รับกาปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศมนการทางาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตลอดจนกาหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาหารล่ว ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
มีนำคม 2565
งำนนิติกำร(ผู้จัดทำ)
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บทที่ 1 ควำมสำคัญของปัญหำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การคุกคามทางเพศถือเป็นความรุนแรงต่อสตรี เป็นความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการ
แบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทาทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทั้งในบ้าน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว
หรือแม้แต่สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทางาน มีรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการ
คุกคามทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศอีกด้วย การคุกคามทาง
เพศในสถานที่ทางานเป็นภัยเงียบที่ไม่ปรากฏความจริงให้สังคมรับรู้ อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มองว่า
เหตุการณ์คุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทางานเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรง แต่ในปัจจุบันการรายงานข่าวเรื่อง
การคุกคามทางเพศต่อสตรีในที่ทางานปรากฏต่อสังคมมากขึ้น ทาให้คนในสังคมตระหนักและเริ่มวิตกกังวล
เกี่ยวหับเหตุการณ์คุกคามที่เกิดขึ้น
การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศในที่ทางาน สามารถเกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งชาย หญิง
และบุคคลหลากหลายทางเพศในที่ทางาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งถือเป็นการละเมิดส่วนตัวในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทางานที่บุคคลควรได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งขัดขวางโอกาสต่างๆ ในการทางานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่มาของปัญหา
ดังกล่าวนี้ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับ
ปี พุทธศักราช 2540 -2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอทธิแห่ง
ความเท่าเทียมของหญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องนาไปกาหนดเป็นนโยบายและ
ทิศทางในการดาเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ ทาให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ
กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กาหนดโทษสาหรับผู้กระทาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ได้แก่
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย มาตรา 27 ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกาหนดให้เพศชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้นาความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ มาเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 8 ได้แก้ไขเพิ่มเติมกระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 16 โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน
กระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
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1.2 ควำมหมำยของกำรคุกคำมทำงเพศ
คาว่า “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) เริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การจ้างงาน ในปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนทาให้มีผู้ให้
ความหมายในนิยามคาว่าการคุกคามทางเพศที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่
“เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจ หรือซ้าๆ ซากๆ เป็นการแสดงท่าทีหรือสัมผัสทางกาย
ในลักษณะที่เป็นความหมายทางด้านเพศ โยที่ฝ่ายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น”
“เป็ น พฤติ กรรมที่ ไม่ต้ องการการตอบสนองและพฤติก รรมที่ไม่ ได้ เชื้อ เชิญ หรือ พึง พอใจในท่า ที
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ ซึ่ ง แสดงออกโดยการคุ ก คามท าให้ บุ ค คลที่ ถู ก คุ ก คามทางเพศรู้ สึ ก ถู ก เหยี ย ดหยาม
ดูถูกศักดิ์ศรี และหนักใจต่อพฤตจิกรรมที่เกิดขึ้น”
“เป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายหรือ
วาจา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.การยอมจานนจ่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเงื่อนไขกาหนดการจ้างงาน
2.การยอมจานนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกนามาเป็นพื้นฐานในการจ้างงาน
3.การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึงถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลโยไม่มีเหตุผล โดยการขู่
หารเป็นศัตรู หรือทาให้สภาพแวดล้อมในที่ทางานเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย”
“เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกกระทา การคุกคาม
ทางเพศในที่ทางานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้
1.การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ประโยชน์เรื่องงาน เช่น การขึ้นค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งขึ้น
หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ
2.การสร้างภาพการทางานที่ไม่เป็นมิตรซึ่งทาให้เกิดเหตุที่คุกคามเหยื่อหรือทาให้เหยื่ออับอาย”
“การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อปางเพศที่เป็นการบังคับใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา
ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับ
เพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญ ได้รับ
ความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายความรวมถึงการติดตามรังควาน หรือการกระทาการใด
ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ปลิดภัยทางเพศ”
จะเห็นได้ว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่
เหมือนกัน ก็คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่ อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝ่ ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจ และไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งการใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือ การแสดงสัญลักษณ์ ที่แสดงความหมายในทาง
เพศ แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อย แต่บางรายก็มี ความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา แนว
ทางการแก้ไข ละตัวของผู้ถูกคุกคามดองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด
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1.3 วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำร
1.3.1 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1.3.2 เพื่อจัดทาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1.3.3 เพื่อติดตาม กากับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ หรือ
คุกคามทางเพศในการทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
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บทที่ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิด
หรือคุกคำมทำงเพศในกำรทำงำน
ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
แนวปฏิบั ติเ พื่อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาการล่ ว งละเมิด หรื อคุ ก คามทางเพศในการทางานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทา
และปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ การก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และจะด าเนิ น การต่ อ กรณี
การร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น
แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
2.1 ระดับบุคคล
1.บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
2.บุ คลากรของหน่ ว ยงานควรลดความเสี่ ยงจากปัญ หาการล่ ว งละเมิดหรือคุ กคามทางเพศ เช่ น
แต่งกายให้เหมาะสม หลักเลี่ยงการอยู่ในลับตา หรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม /
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบ หรือได้รับมอบหมายนอกเวลาทางาน เป็นต้น
3.บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่อง และรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
4.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ะกั บ ควรท าตั ว เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และมี ห น้ า ที่ โ ดยตรงการป้ อ งกั น ปั ญ หา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
5.ในกรณี ของผู้ บั ง คับ บั ญชาเรี ย กผู้ ใต้ บังคั บบั ญชาปฏิบั ติง านในห้ อง โยเฉพาะนอกเวลาทางาน
หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง
6.บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลงานการทางานของตนเอง เห็นคุณค่าการทางาน
ของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าวิธีอื่น
7.สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ
8.เพื่อนร่วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม
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แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
2.2 ระดับองค์กร
1.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นหน่วยงานที่มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ ประกาศมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงาน ในการส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในงอค์กรรับ ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้กียรติ และเครพซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมในที่ทางานที่เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและ
กัน อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
2.มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน และครอบคลุมทุกคนที่ทางานใน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ หรือร้องเรียน กรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทางาน
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาคระหว่างบุคคล
5.สานักงานควรจัดสถานที่ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ในลักษณะเปิดเผยโล่ง มองเห็นได้
ชัดเจนและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม
6.จัดให้มีช่องทางและกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในหน่วยงาน (งานนิติการ)
7.มีการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสามารถร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานในสังกัดตามสาบังคับบัญชาได้
8.กรณีที่มีการร้องเรียนหรือรายงานเรื่องนี้ ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
-แต่งตั้งคณะทางานสอบข้อเท็จ จริ ง จานวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประธานคณะทางานที่มี
ตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคล
ที่มีเพศเดียวกันกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบ
ข้อเท็จจริง (งานนิติการ)
9. ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางานและต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไปต้องมี
เหตุผลเพียงพอ
10.มีกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้ ร้องเรียน เพราะเมื่อมีการร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนและพยาน
ต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกดาเนิ นการใดๆ ที่อาจกระทบต่อหน้าที่การงานหรือการดารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว หากมีการดาเนินการใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและพยานก่อนเสมอ
11.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณได้ดาเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานเป็นประจาทุกปี และต้องดาเนินการรายงานผล
การดาเนินการตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ตามแบบรายงานที่กาหนด ส่ งรายงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่ว งละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
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2.3 ผลกระทบของกำรคุกคำมทำงเพศ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ความสาคัญกับการทางานอย่างมีความสุขของเจ้าหน้าที่
ทุกคน สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ต้องมีปัญหาในการทางานให้น้อยที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ
สร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างสูงสุด เต็มความสามารถของตนเอง ปัญหาการคุกคามทางเพศ
เป็นปัญหาที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เพราะการคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเหยื่อหรือผู้ถูก
คุกคามทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทางาน และมีผลกระทบไปยังทางเศรษฐกิจและการศึกษาของผู้ถูก
คุกคามอีกด้วย ได้แก่ ความสามารถในการศึกษา การทางาน โอกาสก้าวหน้าในการทางานความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการทางานลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ถูก
คุ ก คามลดลง นอกจากนี้ ยั ง พบด้ ว ยว่ า ประมาณร้ อ ยละ 90 เกิ ด ความผั น แปรทางด้ า นอารมณ์
คือ เกิดความเครียด มีอารมณ์โกรธ กลัว ซึมเศร้า อยากร้องไห้โดยไม่สาเหตุ มีความวิตกกังวล และรู้สึกต้อยต่า
คิดอยู่เสมอว่าทาไมเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบ
ทางด้ า นร่ า งกายด้ ว ย เช่ น เบื่ อ อาหาร รั บ ประทานอาหารไม่ ค่ อ ยได้ ซึ่ ง เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วล
น้าหนักลด ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนได้น้อ ย ไม่มีสมาธิ และอาจมีปัญหาทางด้าน
ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ทางเพศที่ถูกคุกคาม และการปรับตัวของผู้ถูกคุกคามทางเพศ โดยอาการเริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศ
คือ มีความสงสัยหรือรู้สึกสับสนว่าตัวเองผิดหรือไม่ในพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้
อย่างไร ผู้ถูกคุกคามทางเพศอาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมาก
เกินไปที่ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจนมีความวิตกกังวลตลอดเวลา ผู้ถูกคุกคามทางเพศจะเกิด
ความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดีต่อสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทางานที่ตนกาลังศึกษาหรือทางาน
อยู่ เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทาให้ความวิตกกังวลเพิ่มพูนมากขึ้น ทาให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดภาวะ
ซึมเศร้า นอกจากนี้ ความมั่นใจในตนเองยังถูกทาลายด้วย เมื่อถึงจุกวิกฤตตั วของลูกจ้างจะลดคุณภาพในการ
ท างานลง ในขณะที่ นั ก เรี ย น ความมั่ น ใจในตนเองยั ง ถู ก ท าลายด้ ว ย เมื่ อ ถึ ง จุ ด วิ ก ฤตตั ว ของลู ก จ้ า ง
จะลดคุณภาพในการทางานลง ในขณะที่นักเรียน นักศึกษาก็จะสนใจการเรียนลดลง และในที่สุ ดเมื่อไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิด อาการทางจิต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจาก
จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่อไป
กล่าวโดยสรุปก็คือ การคุกคามทางเพศมีผลกระทบทั้ง 2 ด้าน คือ กระทบต่อบุคคลและกระทบต่อ
องค์กร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทางานและสถานศึกษา โดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจ อารมณ์
สังคม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งถ้าเกิดในสถานที่ทางาน ก็จะทาให้ผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศต้อ งสู ญเสี ย ทางด้ านเศรษฐกิจ เช่ นในกรณีผู้ ถู กคุ กคามทางเพศต้องออกจากงาน หรื อโอกาสใน
ความก้าวหน้าในการทางานลดลง แต่ถ้าเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แล้ว อาจมีผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะ
เป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศ สาหรับผลต่อองค์กร ซึ่งหมายถึง
สถานที่ทางาน และสถานศึกษานั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัย ทาให้มีการปรับเปลี่ยน ผู้ทางานอยู่เสมอ ขวัญ
และกาลังใจของผู้ทางานลดลงซึ่งทาให้ผลผลิตของงานที่ทาลดลงด้วย
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2.4 กำรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ภาวะของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ และการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่น ประเภทหรือชนิดของการคุกคามทางเพศ การปรับตัวของผู้ถูกคุกคาม
อายุ เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น สาหรับการรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกัน คือ เริ่มด้วย
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการศึกษา
การแก้ไขที่สาคัญก็คือ ต้องมีตัวผู้ให้คาปรึกษาและต้องสร้างสัมพันธภาพส่วนบุคคลโดยการ
แสดงความมั่นใจให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้ประสบมา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้ โดย
เมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความไว้วางใจในผู้ให้คาปรึกษาแล้วความเครียดครั้งที่สองจากผู้ถูกคุกคามทางเพศ
ก็จะหมดลง ก็สามารถทาการรักษาในขั้นตอนต่อไปได้
ฉะนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ถูกคุกคามทาง
เพศอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ผู้ถูกคุกคามได้เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใต้สภาวะ
อารมณ์และความรู้สึกที่ปลอดภัยและอบอุ่น เมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเริ่มให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
ผู้ให้คาปรึกษา ก็จะสามารถหาทางแก้ปัญหาต่างๆได้ในที่สุด จากการให้การรักษาพบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
และการเข้าใจในปัญหาของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่ได้ประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะช่วยให้การรักษา
ประสบความส าเร็ จ นอกจากนี้ การเรี ย นรู้ในการแก้ไขปัญหาร่ว มกันจะทาให้ ผู้ ถูกคุกคามทางเพศเองจะ
สามารถปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ
หลักกำรสำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
การช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ ควรดาเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ
LIVES ประกอบด้วย
1.การรับฟัง (Listen : L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศอย่างตั้งใจ
ด้วยความเห็นใจ และไม่ตัดสิน ถูกผิด เพื่อให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่ งที่ตน
ต้องการ กับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเป็นที่ส่วนตัว การรับฟังเป็นส่วนที่สาคั ญที่สุดที่
จะเยียวยาทางด้านอารมณ์
2.การสอบถามเกี่ ย วกั บ ความจ าเป็ น และความกั ง วล ( Inquire about Needs and
Concems : I) หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจาเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสองต่อความ
จาเป็นและความกังวลด้านต่างๆ ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ์ ทางกาย ทางสังคม
และการปฏิบั ติตามหน้ าที่ เพื่อที่รับ รู้ ว่าอะไรที่สาคัญที่สุ ดส าหรับผู้ ถูกละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ เพื่อ
วิเคราะห์หาสิ่งจาเป็นที่ต้องช่วยเหลือตามลาดับ
3.การท าให้ ผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศเห็ น ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า (Validate :V )
หมายถึง การแสดงออกถึงความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความ
มั่นใจว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า และสามารถพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนได้
อย่างปลอดภัย
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4.การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย (Enhance Safety : E) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิด
ความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ควรอธิบายให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทราบว่าความรุนแรงจากคนใกล้ชิด
จะไม่หยุดได้ด้วยตนเอง แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น
5.การช่วยเหลือ (Support : S ) หมายถึง สนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดย
ให้เข้าถึงข้อมูล บริการ และการช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเข้าถึงแหล่ง
ช่วยเหลือสาหรับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี้ สามารถพูดคุยเกี่ยวกับผู้ถูก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความเป็นที่ต้องการตามลาดับ
2.5 กำรป้องกันและกำรแก้ไขกำรคุกคำมทำงเพศ
มี 2 ระดับ ดังนี้
1.ระดับนำยจ้ำง ผู้บริหำร ต้องมีการกาหนดนโยบายและแจ้งให้ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการ
ห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน มีการกาหนดวิธีการฟ้องร้องหรือการเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทาง
เพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2.ระดั บลูกจ้ำ ง โดยมากแล้วจะเน้นเรื่องการป้องกันตนเองจากการถูก คุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการ
ปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้
2.1 เผชิญหน้าต่อผู้ที่ทาการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจาเป็น และขอร้องให้หยุดการ
กระทาดังกล่าว
2.2 รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา
2.3 จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
แล้วทาสาเนาเก็บไว้
2.4 หาผู้สนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองค์กรอื่น ซึ่งสามารถเรียนรู้จากกการคุกคามประเภทและผู้ที่
การคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทาให้เรื่องของผู้ถูกคุกคามมีน้าหนักมากขึ้น
จะเห็นได้ว่า นโยบายในที่ทางานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตัว ตลอดจนการออกกฎ ระเบียบต่างๆ และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั้น ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในที่ทางานได้ แต่เมื่อเกิด
การร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศแล้ว ต้องมีการสอบสวน ภายหลังจากสอบสวนแล้ว มีวิธี
จัดการ ดังนี้
1.ตักเตือน
4.ให้ออก
7.จ่ายค่ารักษาพยาบาล

2.เปลี่ยนหน่วยงาน
5.ไล่ออก

3.ตัดเงินพิเศษ
6.แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม
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บทที่ 3
ขั้นตอนกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนกรณีกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรทำงำน

ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
ลำดับ

กระบวนงำน

1

ใช้เวลำ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

งำนนิติกำร

รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนของ
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

ทั้งระบบไปรษณียร์ ะบบอิเล็กทรอนิกส์/
ระบบวำจำ/โทรศัพท์

2
ลงทะเบียนตำมระบบงำนสำรบรรณ

3
4

เสนอผู้บริหำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

5
รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชำและ
เยียวยำควำมเสียหำยเบื้องต้นต่อผู้ที่ถูกล่วงละเมิด
หรือถูกคุกคำมทำงเพศ

5
นำที
1 วัน

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

สำนักเลขำฯ
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

1 วัน

นิติกำร/ผู้ได้รับ
มอบหมำยงำน

1 วัน

เลขำคกก.
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ

บรรณำนุกรม
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต.(2563). แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/52
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและ
ให้ ส่ วนราชการและหน่ วยงานของรั ฐ ทุกแห่งรายงานผลการดาเนิ นงานตามมาตรการดังกล่าวฯไปยังศูนย์
ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด
ข้อเท็จจริง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ โดยงานนิ ติ การ จึ ง ได้ ด าเนิ น การประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และมาตรการดังกล่าว
รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน โดยมุ่งหมายให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ได้รับ การปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ข้อพิจารณา
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน งานนิติการได้ดาเนินการ นาประกาศเจตนารมณ์ มาตรการ
ป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่ าว ประกาศบนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณและ
แจ้ งเวีย นประกาศเจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่ าว ให้ บุคลากรในหน่ว ยงานทราบ
โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอ
งานนิติการได้ดาเนินการติดตาม และประเมินจากแบบรายงานผลการดาเนินงานตามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1-2พบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและภั ย คุ ก คามทางเพศที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน
จานวน 1 เรื่อง อย่างไรก็ตามงานนิติการจะได้ติดตามและหากพบเหตุคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศจะได้
รายงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 31 มีนาคม 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT23 หน่วยงานมี1.มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน
1. 1.มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางาน ดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
2.มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทางาน
ข้อมูลประกอบคาถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทางานของ
หน่วยงาน
4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทางานของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

