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ค าน า 

  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือถึงโรงพยาบาลมหาสารคาม แจ้งว่า 
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ
ในการท างาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว ไปยังศูนย์ประสานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด  เพราะการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ท างานในเรื่องชีวิทางเพศและสิทธิในการท างาน 
ที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่างๆ ในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีสาเหตุส าคัญ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ แม้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมาย  
ที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
หลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในวัยท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

  โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการท างานขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน มีความตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตลอดจนก าหนด
มาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การคุกคามทางเพศถือเป็นความรุนแรงต่อสตรีซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
(Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยื น ยั น ว่ า ค ว าม รุ น แ ร งต่ อ สต รี 
เป็นการละเมิด สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง
ที่แสดงให้เห็น ถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรีโดยได้ให้  
ค าจ ากัดความของค าว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่า หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดจาก
ความแตกต่างของบทบาท ทางเพศ(Gender-based violence) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการท าร้าย
ร่างกายทางเพศ หรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีรวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพ 
ทั้ ง ในที่ สาธารณะและที่ส่ วนตัว  (United Nations, 1993 อ้างถึ ง ใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)  
ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เป็นความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน  
โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เกิดข้ึนได้ในทุกสถานท่ีทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ท างาน  

พรวิภา วิภานราภัย (๒๕๕๔) กล่าวว่า การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ท างาน มีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการคุกคามทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงท่าทางที่สื่อความหมาย  
ทางเพศอีกด้วย การคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานเป็นภัยเงียบที่ไม่ปรากฏความจริงให้สังคมได้รับรู้   
อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ท างานเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรง  
หรือเพ่ือรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตัวบุคคลหรือองค์กร แต่ในปัจจุบันการรายงานข่าวเรื่องการคุกคาม 
ทางเพศต่อสตรีในสถานที่ท างานปรากฏต่อสังคมมากขึ้น ท าให้คนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนัก  
เกี่ยวกับเหตุการณ์การคุกคามที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานหรือเกี่ยวเนื่อง   
จากการท างาน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระท า 
ของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ  
และสิทธิในการท างาน ที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่าง ๆ  
ในการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานก็คือ  
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่เท่าเทียมกัน ของหญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไข
ในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริม  ความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางในการด าเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women : CEDAW) ท าให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพ้ืนฐาน 
ในเรื่องเพศ อย่างไรก็ดีสถานการณ์  การคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น  
เนื่องจากสังคมไทยมองว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นเรื่องที่น่าอับอายผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
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จึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่ เกิดขึ้น รวมทั้ง ไม่กล้าเรียกร้อง  เอาผิดกับผู้กระท า โดยในส่วน 
ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จากผลส ารวจของ 
“สวนดุสิตโพล” (“เตือนภัยผู้หญิง”, ๒๕๕๑ อ้างถึงใน กนกวรรณ ธราวรรณ, ๒๕๕๔) ซ่ึงได้ส ารวจความคิดเห็น
ของผู้หญิงจ านวน ๑,๑๕๓ คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการถูกลวนลาม หรือล่วงละเมิด
ทางเพศในที่ท างาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการผู้หญิง ๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง ๒๕๘ คน 
พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลการส ารวจพบว่าผู้ ให้ความเห็น  
ต่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ โดยมักจะถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมา  
คือ ถูกลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้ายคือ การถูกชวนดูเว็บไซต์ลามกอนาจาร ถูกแทะโลม 
ด้วยสายตา ถูกชวนมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่าหัวหน้างาน 
เป็นผู้กระท าการลวนลามทางเพศอยู่ในอันดับต้น รองลงมา คือ เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงาน 
ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ มูลนิธิเพ่ือนหญิง (พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)  
ได้เปิดเผยสถิติแนวโน้มความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้เสียหายมาขอรับค าปรึกษามีเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่มี ๗๔๑ คน ในจ านวนนี้เป็นการล่วงละเมิด ทางเพศ ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขณะที่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มี ๗๗๕ คน ในจ านวนนี้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ อย่างไรก็ตาม  
สิ่งที่มูลนิธิเพ่ือนหญิงเป็นห่วงก็คือ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน เพราะมีเพ่ิมมากถึง ๑๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒ จากป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเพียง ๘ คน อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ถูกกระท ารุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน  
ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีจ านวน ๒,๕๗๔ ราย แบ่งเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวม ๑,๓๔๐  
เรื่อง ในจ านวนนี้มี  ๑๒๒ เรื่อง ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาค  
ของบุคคล โดยสถานที่ที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อนั้น ได้แก่ สถานที่ท างานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน (ส านักงานกองทุนสนับสนุน   
การสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่ างเพศ  
และก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่  

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ 
ของปวงชน ชาวไทย มาตรา ๒๗ ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยก าหนด 
ให้เพศชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้น าความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ มาเป็นเหตุ 
ในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  
หรือผู้ตรวจงาน กระท าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ทั้งนี้   
มาตรา ๑๔๗ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก าหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖  
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท  

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ 
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โดยก าหนดโทษของบุคคลที่กระท าการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน  
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับ 
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ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเป็นการกระท าในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล หรือเป็นการกระท า  
อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท า อันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกิน ๑ เดือน และปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

๔. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้น 
เพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) ก าหนดให้ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
โดยมาตรา ๘๔ ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ เป็นผู้กระท าผิดวินัย  
ซึ่งต่อมา ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพ่ือก าหนดรูปแบบการกระท าที่จะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา ๘๓ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๖. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพ 
การจ้าง ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่ง เป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  
หรือผู้ตรวจงาน กระท าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ  
ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และให้หน่วยงาน 
ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการ   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานไปด าเนินการตามความ
เหมาะสม 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
๑.๒.๑ เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ท างานของโรงพยาบาลมหาสารคาม 
๑.๒.๒ เพ่ือจัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

ของโรงพยาบาลมหาสารคาม 
๑.๒.๓ เพ่ือติดตาม ก ากับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการท างานของโรงพยาบาลมหาสารคาม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ  

ค าว่า “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใช้ครั้ งแรกในปีค.ศ.  ๑๙๖๔  
โดยอยู่ในรูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานรา
ภัย, ๒๕๕๔) แต่เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม
ผู้หญิง ๙,๐๐๐ คน เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศ  
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน   
ในปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนท าให้มีผู้ให้ความหมาย  
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , 
๒๕๕๔) ได้ให้นิยามของการคุกคามทางเพศว่า“เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ าๆซากๆ 
เป็นการแสดงท่าที หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เป็นความหมายทางด้านเพศ โดยที่ฝ่ายหญิงไม่พอใจ  
และไม่ต้องการให้เกิดขึ้น” ในขณะที่ Irish Nurses Organization ได้ให้ค านิยามของการคุกคามทางเพศว่า 
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ การตอบสนองและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับ 
เรื่องเพศ ซึ่งแสดงออกโดยการคุกคาม ท าให้บุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักดิ์ศรี 
และหนักใจต่อพฤติกรรมที่เกิดข้ึน (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  

ใน ค.ศ.  ๑๙๘๐ The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ได้ ให้
ความหมาย ของการคุกคามทางเพศว่า เป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งทางด้าน ร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

๑. การยอมจ านนต่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเงื่อนไขก าหนดการจ้างงาน  
๒. การยอมจ านนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกน ามาเป็นพ้ืนฐาน   

ในการจ้างงาน 
๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคล โดยไม่มีเหตุผล 

โดยการขู่การเป็นศัตรูหรือท าให้สภาพแวดล้อมในท่ีท างานเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย (Goodner, 1994 อ้างถึง
ใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  

การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือมาก โดยขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล  
(Charney, 1994 อ้างถึง ใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) จะเห็นได้ว่ า ในนิยามหรือความหมาย 
ของการคุกคาม ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะ ด้วยกัน คือ  

๑. เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศท้ังทางร่างกายและวาจา  
๒. เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้เชื้อเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดข้ึน  
๓. เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่ งถือว่า เป็นการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรี 

และความสามารถ ในการท างานของสตรี  
การคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาเกี้ยวกัน การประจบประแจง การชื่นชม  

ฝ่ายตรงข้าม หรือแม้แต่การกระท าช าเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของการจ้างงาน 
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เพศหญิงในปัจจุบัน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ 
ของการคุกคาม ทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงาน อายุสีผิว และสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ 
(Kaye,Donald &Merker, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) โดยปกติแล้วการคุกคามทางเพศนั้น
จะเป็นปัญหามากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ท าการคุกคาม พฤติกรรมผู้ถูกคุกคาม พฤติกรรม 
ของผู้คุกคาม / พฤติกรรมของบุคคลรอบข้าง และพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่รอบข้าง / พฤติกรรมของผู้ถูก
คุกคาม (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( Internatioal Labour Organization : ILO) ได้นิยาม  
การคุกคามทางเพศในที่ท างานไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการละเมิด ต่อ
ผู้ถูกกระท า การคุกคามทางเพศในที่ท างานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้  

๑. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่น การขึ้นค่าตอบแทน  
การเลื่อนต าแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ  

๒.การสร้างสภาพการท างานที่ไม่เป็นมิตรซึ่งท าให้เกิดเหตุที่คุกคามเหยื่อหรือท าให้เหยื่อ 
อับอาย  

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( Internatioal Labour Organization : 
ILO) ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ประกอบด้วย ทางกาย ได้แก่ ใช้ความรุนแรงทางกาย สัมผัส เข้าใกล้ชิด  
โดยไม่จ าเป็น ทางวาจา ได้แก่ ออกความเห็นหรือถามค าถามเกี่ยวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ  
การละเมิดด้วยการติดต่อ ทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจา ได้แก่ ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ 
แสดงวัตถุทางเพศ  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อ 
ไปในทางเพศ ที่เป็นการบังคับใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง  
รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านอง
เดียวกัน โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่า  
ถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ 
ไม่ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง  
หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  

จะเห็นได้ว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป  
แต่สิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกันก็คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝ่ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจ
และไม่ต้องการ ให้เกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งการใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงความหมาย
ในทางเพศ แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา 
ความรุนแรง ของปัญหา แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด 
(Internatioal Labour Organization, 2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ  

Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้จ าแนกรูปแบบของการคุกคาม
ทางเพศ ออกเป็น ๔ รูปแบบ ตามคู่กรณีคือ  

๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female)  
๒. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male)  
๓. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual)  
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๔. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual)  
แมคคินอน (Mackinon,1979อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบ

พฤติกรรม การคุกคามทางเพศออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ  
๑. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก  

ความหมาย  
๒. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ  
๓. การนัดหมายอันไม่เป็นที่ต้องการ  
๔. การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะท างาน  
Working Women United Institute (WWUI) (อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้

เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คือ  
๑. การยักคิ้วหลิ่วตา และการช าเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด  
๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ  
๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจ านนต่อการคาดค้ันหรือการเหน็บแนม  
๔. การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามล าพังเพ่ือความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจของฝ่ายหญิง  
๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือการเลื่อน

ต าแหน่ง  
๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง  
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง  

อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศในรูปแบบใหม่ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media) เช่น การส่งภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (application) ไลน์ 
การส่งข้อความก่อกวนทางเพศอย่างต่อเนื่อง การข่มขู่ว่าจะน าภาพลามกอนาจารของผู้เสียหายไปเผยแพร่  
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

๒.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ  

ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้นแต่ละทฤษฎีมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถอธิบาย  
ปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค-ฮอลล์(Lengnick-Hall, 1995 อ้างถึง 
ใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔ ) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างาน  
โดยทฤษฎีนี้ ระบุลักษณะบุคคลที่ เป็นผู้คุกคามว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร โดยดูจากพฤติกรรมในอดีต 
และบุคลิกภาพ เช่น พวกฉวยโอกาส พวกไม่รู้ตัว สถานการณ์ที่มีโอกาสท าให้เกิดการคุกคามทางเพศ 
ในที่ท างาน เช่น สัดส่วนชายหญิง ไม่เท่ากัน มีเพศใดเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ 
แนวคิดนี้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณ์ที่จะท าให้เมินประสบการณ์ 
ถูกคุกคามทางเพศ โดยพฤติกรรม การคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ๓ มิติได้แก่ ปริมาณความถี่
ความรุนแรงและรูปแบบ โดยพฤติกรรม สามารถมีความต่อเนื่องจากการเกิดขึ้นครั้งเดียวจนถึงบ่อยมาก 
พฤติกรรมอาจจะมีความรุนแรงมาก เช่น ถูกข่มขืน  หรือรุนแรงน้อย เช่น ภาษาที่หยาบคาย การรุกราน  
และพฤติกรรมอาจอยู่ในรูปทางกายภาพ เช่น การสัมผัส ที่ไม่ต้องการ หรือในรูปภาษา เช่น ข้อเสนอทางเพศ 
ที่ไม่ต้องการ โดยที่เหยื่อมีการตอบสนองการคุกคามทางเพศ  โดยตรง ได้แก่ การเผชิญหน้ากับผู้คุกคาม  
หรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ หรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม  ได้แก่การหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไม่ใส่ใจ 
ผู้คุกคาม ซึ่ งการตอบสนองของเหยื่อ ได้รับการแทรกแซงจากการแปล  ความหมายพฤติกรรมนั้น  
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และการกระท าขององค์กรที่มีต่อพฤติกรรมนั้น โดยประวัติส่วนบุคคลและภูมิหลัง  ของเหยื่อจะมีอิทธิพล 
ในการก าหนดว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ และการตอบสนอง  ของบุคคลอ่ืนอาจมีอิทธิพล
ต่อความน่าจะเป็นของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น เช่น เพ่ือนร่วมงานอาจจะบอกว่า  เหยื่อวิตกไปเอง  
ท าให้เหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหม่การด าเนินการองค์การมีส่วนส าคัญในการแปลความหมาย   
พฤติกรรมว่าเป็นการคุกคามทางเพศและมีส่วนที่แทรกอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ในการตอบสนองของเหยื่อ  
และผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กร เช่น องค์กรที่มีการด าเนินการที่เหมาะสมในทันทีอาจจะลดผลกระทบ  
ทางลบ  ต่อการคุกคามทางเพศที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล เช่น ผลการปฏิบัติงาน ในท านองเดียวกัน  
ผลกระทบทางลบ ที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล จะลดผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์องค์กรด้วย 

๒.4 ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ  

การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอย่างมากมายต่อเหยื่อหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการท างาน เห็นได้จากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จากการสุ่มตัวอย่าง
พบว่า ประมาณร้อยละ ๒๕ ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ท างานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ (Kaye et al., 
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทางเศรษฐกิจ 
และการศึกษา ของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย อาทิความสามารถในการศึกษา การท างาน โอกาสก้าวหน้า 
ในการท างานความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการท างานลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้
ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิต ของผู้ถูกคุมคามลดลง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เกิดความผันแปร
ทางด้านอารมณ์ (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) คือ เกิดความเครียด มีอารมณ์
โกรธ กลัว ซึมเศร้า อยากร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ มีความวิตกกังวล และรู้สึกต่ าต้อย คิดอยู่เสมอว่าท าไม
เหตุการณ์เช่นนี้ จึงเกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วย 
เช่น เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวล น้ าหนักลด ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ 
นอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนได้น้อย ไม่มีสมาธิและอาจมีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ซึ่งอาการ ดังกล่าวจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกคุกคาม และการปรับตัว 
ของผู้ถูกคุกคามทางเพศเอง โดยอาการเริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศ คือ มีความสงสัยหรือรู้สึกสับสนว่า
ตัวเองผิดหรือไม่ในพฤติกรรม ที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
อาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมากเกินไปที่ถูกคุกคามทางเพศ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความวิตกกังวล  ตลอดเวลา ผู้ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดี 
ต่อสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ท างานที่ตนก าลัง  ศึกษาหรือท างานอยู่ เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
ก็จะท าให้ความวิตกกังวลเพ่ิมพูนมากขึ้น ท าให้ผู้ถูกคุกคาม ทางเพศเกิดภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ความมั่นใจ 
ในตนเองยังถูกท าลายด้วย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูกจ้าง จะลดคุณภาพในการท างานลง ในขณะที่นักเรียน 
นักศึกษาก็จะสนใจในการเรียนลดลง และในที่สุดเมื่อไม่สามารถ  แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
ก็จะเกิดอาการทางจิต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจากจิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่อไป (Charney, 1994 
อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  

กล่าวโดยสรุปก็คือ การคุกคามทางเพศมีผลกระทบทั้ง ๒ ด้าน คือ กระทบต่อบุคคล  
และกระทบต่อองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานที่ท างานและสถานศึกษา โดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมาก 
ต่อจิตใจ อารมณ์สังคม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งถ้าเกิดในสถานที่ท างาน  
ก็จะท าให้ ผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ เช่นในกรณีผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องออกจากงาน 
หรือโอกาส ในความก้าวหน้าในการท างานลดลง แต่ถ้าเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แล้ว คุณภาพในการศึกษา  
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ก็จะลดลง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุกคามทางเพศ และอาจมีผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้าง 
ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ส าหรับผลต่อองค์ กร 
ซึ่งหมายถึงสถานที่ท างาน และสถานศึกษานั้นจะท าให้สถานที่ท างานหรือสถานศึกษานั้นเป็นสถานที่ 
ซึ่งไม่ปลอดภัย ท าให้มีการปรับเปลี่ยน ผู้ท างานอยู่เสมอ ขวัญและก าลังใจของผู้ท างานลดลงซึ่งท าให้ผลผลิต
ของงานที่ท าลดลงด้วย 

๒.5 การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ  
The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อ้ า ง ถึ ง ใ น  พร วิ ภ า  

วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้เสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว้๒ ระดับ คือ ระดับ
นายจ้าง ผู้บริหาร และระดับลูกจ้าง ดังนี้  

๑. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร (Employer Prevention) ต้องมีการก าหนดนโยบายและแจ้งให้ 
ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างาน มีการก าหนดวิธีการฟ้องร้อง   
หรือการเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก  
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้าง  

๒. ระดับลูกจ้าง (Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื่องการป้องกันตนเอง 
จากการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้  

๒.๑ เผชิญหน้าผู้ท าการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจ าเป็นและขอร้องให้หยุด   
การกระท าดังกล่าว ๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา  

๒.๓ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใคร ท าอะไร ที่ ไหน  
และเวลาเท่าไหร่ แล้วท าส าเนาเก็บไว้  

๒.๔ หาผู้สนับสนุนจากที่ อ่ืนหรือจากองค์กรอ่ืน ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคาม  ประเภท 
และผู้ท าการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะท าให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ าหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่า  นโยบาย 
ในที่ท างานเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานท างานเป็นสิ่ งที่ส าคัญ การให้ความรู้   
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั้น 
ก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานได้และเมื่อนายจ้างได้ท ราบว่า 
มีการคุกคาม ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ท างานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหารมีกลวิธี  
ในการจัดการ คือ  
๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 
๒. เปลี่ยนหน่วยงาน  
๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus)  
๔. ให้ออก  
๕. ไล่ออก  
๖. แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่น ให้การขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น  
๗. จ่ ายค่ารักษา (ถ้ ามี )  ค่ าปรึกษา (จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่ มีการปรึกษาจิตแพทย์   
และมีการฟ้องร้อง)  

นโยบายของสถานที่ท างานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจาก  
การป้องกันตนเองของผู้ท างานแล้ว การประกาศให้ผู้ท างานทราบเกี่ยวกับนโยบาย การห้ามมีการคุกคามทาง
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เพศ ในสถานท างานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้และหากแม้มีการคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้น ในสถานท างานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดการ 
และสอบสวน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาอีก  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น จะต้องมีเหตุการณ์๑ หรือ ๒ เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้น 
คือ  

๑. ผู้ถูกคุกคาม เหยื่อ เก็บตัว ไม่ยอมเปิดเผยเหตุการณ์  
๒. มีการฟ้องร้อง การเรียกร้องต่อสู้กันในระดับสูงต่อไป 
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บทที่ 3 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 

  แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
จัดท าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร 
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด  
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน  

3.1 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท า ให้ผู้ อ่ืนได้รับ 
ความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน
หรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผล  
ต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันศึกษา 

3.2 พฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกรท า 
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด  
หรือการคุกคามทางเพศ อาทิ  
  1. การกระท าทางสายตา เช่น  
      การจ้องมองทางร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลง
ไปที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 
  2. การกระท าด้วยวาจา เช่น  
      2.1 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
      2.2 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
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    2.3 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
      2.4 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ 
และการพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่อ งโกหก 
หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อ่ืน 
  3. การกระท าทางกาย เช่น 
      3.1 การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ  
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืน
ใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
      3.2 การตามตื้อ โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม  
หรือขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
  4. การกระท าอ่ืนๆ เช่น 
      4.1 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ 
ในที่ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
      4.2 การแสดงออกที่ เกี่ยวกับเพศ เช่น การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ 
หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์  
เป็นต้น   
  5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
      5.1 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ทุนกาศึกษาดูงาน 
การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ 
      5.2 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การบังคับให้มีการสัมผัสทาง
เพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 

3.3  สิ่งท่ีควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  1) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด  
หรือคุกคามทางเพศนั้น 
  2) ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
  3) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวิดีโอคลิป 
(หากท าได้) 
  4) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน 
เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานหรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ใน
เหตุการณ ์
  5) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
  6) หารือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเ พ่ือน และแจ้งปัญหาที่ เกิดขึ้น 
กับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษา 
หรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
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3.4 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 

  การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ  
ในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก 

  สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
  1. ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด หรือเขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้ง 
ให้ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือน
หรือพูดในนามตนเองได้ 
  2. ในกรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้  
      1) ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่า ผู้บังคับบัญชา
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
      2) ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มี 
การประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ  
ในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน 

  สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินงาน 
  1. ให้หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวนไม่เกิน 5 คน  
ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
ประกอบการด าเนินการทางวินัย 
  2. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าว
แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน 
  3. เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น จัดการเจรจาประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความ ซึ่งได้รับความยินยอม
จากทั้งสองฝ่าย ฯลฯ 
  4. เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
เป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

3.5 ช่องทางหรือวิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
  1) เว็บไซต์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม www.mkh.go.th หรือ 

      Facebook ของโรงพยาบาล www.facebook.com/โรงพยาบาลมหาสารคาม 

  2) ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  

                      ต่อผู้บังคับบัญชาของตน หรืองานสังคมสงเคราะห์ หรืองานนิติการ  

                      โรงพยาบาลมหาสารคาม 

                          

               

 

http://www.facebook.com/โรงพยาบาลมหาสารคาม
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย กรณีการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

ในการท างานของโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

4.1 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 

ล าดับ กระบวนงาน 

 

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์รับเรื่องร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 

ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาข้อเท็จจริง 

 
                                     ผู้เสียหายยินยอม 
      ด าเนินการไกล่เกลี่ย                                  ยุติเรื่อง 
           ข้อพิพาท ฯ 
           

           ผู้เสียหายต้องการให้ด าเนินการทางวินัยกับผู้กระท าความผิด 
 
      นิติกรฯ เสนอเรื่องต่อเสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการฯ 
      เพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

                  เข้าสู่กระบวนการด าเนินการทางวินัย 

1 วัน กลุ่มงานสังคม 
สงเคราะห์ 

2 7 วัน นิติกรผู้รับผิดชอบ 

3 7 วัน ผู้อ านวยการ ฯ  
หรือผู้ได้รับ 
มอบอ านาจ 

ให้ปฏิบัติราชการ
แทน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รับเรื่องร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากผู้ถูกล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานของหน่วยงานในสังกัด  
แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรที่รับผิดชอบ 
2) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเนื้อหาและข้อเท็จจริง แล้วด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ระหว่างผู้เสียหาย 
และผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน หากผู้เสียหายยินยอมให้ยุติเรื่อง ให้ นิติกรฯ  
ยุติเรื่อง แต่หากผู้เสียหายยังคงต้องการให้ด าเนินการทางวินัยกับผู้กระท าความผิด ให้นิติกรฯ เสนอเรื่องไปยัง
ผู้อ านวยการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป 
3) เข้าสู่กระบวนการด าเนินการทางวินัย 



หน้า ๑๖ 

 

  

 
4.2 กระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ล าดับ กระบวนงาน 

 

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
นิติกรฯ เสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการ ฯ  

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

 

                 

               นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น 

 

                      ผู้อ านวยการฯ พิจารณาลงนาม  

 

 

                                ผู้วา่ราชการ ฯ   

                               พิจารณาสั่งการ 

 

 

                นิติกรฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงาน 

 

 

  ผู้ว่าราชการฯ พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณา 
ในเบื้องต้น 

 

มีมูล                                                                     ไม่มีมูล 
             แจ้งผู้ร้อง                      
           (กรณีลงชื่อ)               ให้ยุติเรื่องได้                         
               ทราบ                                          แจ้งผู้ร้อง                      
                                                              (กรณีลงชื่อ)  
                                                                 ทราบ           

1 วัน นิติกรผู้รับผิดชอบ 

2 3 วัน 

 

 

 

นิติกรผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

3 3 วัน 

 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
มหาสารคาม   

4 3 วัน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

มหาสารคาม หรือ
ผู้ได้รับมอบ

อ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

5 10 วัน นิติกรผู้รับผิดชอบ 

6 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ว่าราชการฯ 
หรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
- ผู้อ านวยการ ฯ 

- นิติกร 
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7 

    
 
     ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง         ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  แต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ     แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง        วินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา  
  (มาตรา 92) และสอบสวน           93) และสอบสวน 

              ไม่กระท าผิด                      รายงานผลการสอบสวน 
  พิจารณา                  สั่งยุติเรื่อง        และเสนอความเห็น 
  ความผิด                                       ที่ได้พิจารณาแล้ว 
              กระท าผิด 
          
      
       สั่งลงโทษ                                     ผู้ว่าราชการฯ 
ภาคทัณฑ์/ ตัดค่าจ้าง/ 
ลดขั้นค่าจ้าง/ งดโทษ           ไม่ผิดวินัย                         ผิดวินัย 
                                 
                                   สั่งยุติเรื่อง           สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/ 
                                                          ตัดค่าจ้าง / ลดขั้น 
                                                          ค่าจ้าง / งดโทษ 
                                                          ปลดออก / ไล่ออก 
 
 
                                นติิกรผู้รับผิดชอบ 
 

    แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                รายงานผลการด าเนินงาน 
                             

                               ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                                      (ศปคพ.) เก็บรวบรวมข้อมูล 

60 วัน 
(กรณี

ความผิดไม่
ร้ายแรง) 

120 วัน 
(กรณี

ความผิด
ร้ายแรง) 

คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 

อย่างไม่ร้ายแรง / 
คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรง 

 

8 15 วัน - ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
มหาสารคาม 
- นิติกร ฯ 

9 7 วัน ผู้ว่าราชการ ฯ 
หรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
 

10 7 วัน นิติกรผู้รับผิดชอบ 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) นิติกรผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหายต้องการให้ด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้กระท าผิดต่อไป ต่อผู้อ านวยการฯ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน  
2) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรผู้รับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือ 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องท่ีเสนอ 
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาและสั่งการ 
6) นิติกรผู้รับผิดชอบ ด าเนินการสืบสวนและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
7) ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาผลการสืบสวน และพิจารณาในเบื้องต้น 
     7.1)กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้ 
     7.2)แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
     7.3)กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
9) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
      9.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  
และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  
และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเห็นว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผล  
การสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิด  
ตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 
      9.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่องแต่หาก
ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก
แล้วแต่กรณี 
10) นิติกรผู้รับผิดชอบ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเนินการ 
     10.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
     10.2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคาม
ทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูล 
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