แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
**************************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานจัดทาขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้าง
ความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะ
ดาเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วย
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญ
ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทาใดที่
ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือ
การแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
1. บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
2. บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ไม่สนิทสนม/เพศตรง
ข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
3. บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
5. ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทางานหรือ
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง
6. บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุณค่าการทางานของ
ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น

-2พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่ต้องการและมี
ความเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
1. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จนทา
ให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าว มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
2. การกระทาด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
 การชักชวนให้กระทาการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมของเพศของบุคคลในที่
ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการ
พูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้าง
เรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
3. การกระทาทางกาย เช่น
 การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย
โอกาส กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และ
การสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น
 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก
การทาท่าน้าลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหว
ร่างกาย เป็นต้น
4. การกระทาอื่นๆ เช่น
 การแสดงรู ป ภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่
ทางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
 การแสดงออกเกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฎิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ
รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น

-35. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุนการศึกษา ดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู้ถูก
ล่ ว งละเมิ ดหรื อถู ก คุ กคามยอมมีเ พศสั ม พั นธ์ เช่น การขอให้ ไปค้ า งคื น ด้ว ย ขอให้ มี
เพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย Video
Clip (หากทาได้)
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือ
บุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์
 แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
 หารื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ เพื่ อ น และแจ้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงาน
เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
 กรณีผู้ ถูกกระทาอาย/กลั ว อาจให้ เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไข
ปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
 ในกรณีที่ส ามารถแก้ไขปัญหาด้ว ยตนเองได้ ให้พูด เขียน ถึงผู้ กระทาเพื่อแจ้งให้
ผู้กระทาทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและขอร้องให้หยุดกระทา ผู้ถูกกระทา
อาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้
 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ดาเนินการดังนี้
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
และผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ดาเนินการ
ใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

-4- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มี
การประชุมหารือระหว่างฝ่ ายต่าง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ
หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา 15 วัน
เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
 ให้หัวหน้าหน่วยงานดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานสอบสวนข้อเท็จจริง จานวนไม่เกิน
5 คน ประกอบด้ ว ย ประธานคณะทางานที่ มี ต าแหน่ ง สู งกว่ า คู่ กรณี บุ คคลจาก
หน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศ
เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมฟัง
ในการสอบข้อเท็จจริงได้
สอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้างาน และหากต้องมีการดาเนินงานทางวินัย ขอให้คณะทางานนา
ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย
 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากดาเนินการไม่สาเร็จในกาหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้
อีก 30 วัน
 ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและ
จะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
 เป็ น ตั ว กลางในการเจรจาแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการและเป็ น การลั บ
โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่นเจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้น จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้ง
สองฝ่าย การนาเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความโดยไม่พบปะกันโดยความยินยอม
ของผู้ถูกกระทา ฯลฯ
 เมื่ อสามารถตกลงกั นได้แ ล้ ว ขอให้ ทั้ง สองฝ่ า ยลงนามในบั น ทึก ข้อ ตกลงร่ ว มกั น
เป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในหน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
 คณะกรรมการจริยธรรม

-5ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
 หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ปณ.
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น
 ผู้ร้องทุกข์ต่อบุคคล หรือ หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ
หากไม่มีการดาเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
 ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางาน (ศป.คพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

