คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางาน โรงพยาบาลสบเมย

คำนำ
การล่ ว งละเมิดหรื อคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเป็นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของผู้
ทํางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยัง
ขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
แม้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และกําหนดโทษสําหรับ
ผู้กระทําการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลสบเมย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น
จึงได้รวบรวมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
คํานํา
ความหมายของการคุกคามทางเพศ

๑

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

๑

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

๒

สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

๓

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ

๓

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน

๔

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน

๔

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
...............................................................................................
แนวปฏิบั ติเพื่อป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการล่ ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
จัดทําขึ้นตามมติคณะรัฐ มนตรี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ในหน่ ว ยงานทุ กคนไม่ ว่ า อยู่ ใ นสถานะใดได้ รับ การปฏิ บั ติ ด้ ว ยความเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี และปราศจากการ
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
โรงพยาบาลสบเมย จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้า ใจ การกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับ
ปัญหาที่เกิด และจะดําเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทาง
เพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
การกระทํ า ใดๆ หรื อ พฤติ ก รรมที่ ส่ อ ไปในทางเพศที่ เ ป็ น การบั ง คั บ การใช้ อํ า นาจ
ที่ไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทําอย่างอื่น ในทํานองเดียวกันดยปรารที่น่าจะทําให้ผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อนรําคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือ
การกระทําใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน
การสรรหา หรื อ การแต่งตั้ ง หรื อผลกระทบอื่นใดต่อ ผู้ เสี ยหายทั้ง ในหน่ว ยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึ ง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 บุคลากรของหน่ วยงานควรลดความเสี่ ยงจากปัญหาการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทํางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไม่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางานเป็นต้น
 บุคลากรของหน่ว ยงานควรช่วยสอดส่ องและรายงานพฤติกรรมการล่ว งละเมิด/คุกคาม
ทางเพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คําปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัว เป็น แบบอย่างที่ดี และมีห น้ าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน
 ในกรณีของผู้ บังคับบัญชาเรี ยกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้ อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทํางานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อน
ทุกครั้ง
 บุ ค ลากรควรมี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ภาคภู มิ ใ จในผลการทํ า งานของตน เห็ น คุ ณ ค่ า การ
ทํางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าด้วยวิธีอื่น
๒./พฤติกรรม...

-๒พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศเป็ น เรื่ อ งที่ มี ข อบเขตกว้ า งขวาง ซึ่ ง ไม่ ส ามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทําเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ ถูกกระทํา
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนรําคาญ อึ ดอัด อับอาย ดูถูกเหยีดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทําทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป
ที่คอเสื้ อ จนทําให้ ผู้ ถูกมองรู้ สึ กอึดอัด อับอาย หรือไม่ส บายใจ หรือผู้ อื่นที่ อยู่บริเวณดังกล่ าวมีความรู้สึ ก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทําด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
 การชักชวนให้ กระทําการใดๆ ที่ลั บตา ซึ่งผู้ ถูกกระทําไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคําที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมการทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น ต่อรสนิยมทางเพศและ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการ
เผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
๓. การกระทําทางกาย เช่น
 การสั ม ผั ส ร่ า งกายของผู้ อื่ น การลู บ คลํ า การถู ไ ถร่ า งกายผู้ อื่ น อย่ า งมี นั ย ทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย
อื่นใดที่ไม่พึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น
 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝึปาก การทําท่าน้ําลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔. การกระทําอื่นๆ เช่น
 การแสดงรู ป ภาพ วั ต ถุ และข้ อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เพศ รวมทั้ ง การเปิ ด ภาพโป๊
ในที่ทํางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทิน โป๊ การเขียนหรื อวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์
ที่แสดงถึงเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๓./๕ การกระทํา...

-๓๕. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุน การศึ กษาดูง าน การเลื่ อนเงิน เดื อนหรือ ตําแหน่ ง การต่ อสั ญญาการทํา งาน หากผู้ ถูก ล่ ว งละเมิด หรื อ
ถู ก คุ ก คามยอมมี เ พศสั ม พั น ธ์ เช่ น ขอให้ ไ ปค้ า งคื น ด้ ว ย ขอให้ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย หรื อ ขอให้ ทํ า อย่ า งอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทําร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทําของผู้กระทํา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้ถูกกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผู้อื่นช่วย
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย
Video Clip (หากทําได้)
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดเหตุ โดยจดบันทึก วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรือยู่ใน
เหตุการณ์
 แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
 หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได้
 กรณีผู้ถูกกระทําอาย/กลัว อาจให้เพื่อมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทํา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการใน
การแก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดําเนินการ
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทําเพื่อแจ้งให้ผู้กระทํา
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทํา ผู้ถูกกระทําอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเป็นเพื่อน
หรือพูดในนามตนเองได้
 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดําเนินการดังนี้
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทํา หลังจากเกิดการณ์ขึ้นและให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดําเนินการใดๆถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
๔./ร้องขอหน่วยงาน...

-๔- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการ
ยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดําเนินการ
 ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานสอบข้อเท็จจริง จํานวนไม่เกิน ๕ คน
ประกอบด้วย ประธานคณะทํางานที่มีตําแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ตําแหน่ ง ไม่ต่ํากว่ าคู่กรณี โดยอาจมีบุ คคลเพศเดียวกันกับผู้ เ สี ยหายไม่น้อยกว่ าหนึ่งคน และให้ มีบุคคลที่
ผู้เสียหายไว้ใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มกฎหมายดําเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้
รายงานผลต่อหั ว หน้ าหน่ว ยงาน และหากต้องมีการดําเนินการทางวินัย ขอให้ คณะทํางานนําข้อมู ล เสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย
 ตรวจสอบหาข้อเท็จจรงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไม่เสร็จในกําหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
๓๐ วัน
 ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่
ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทําผิดจริง
 เป็นตัวกล่างในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทําเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
การนําเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระทํา ฯลฯ
 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
๑. เว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสบเมย http://sobmoei.go.th/smh/
๒. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๒.๑ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่ และการร้องเรียน
ทุจริตประพฤติมิชอบ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒.๒ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ติดต่อได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๓. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสบเมย ตําบลแม่คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
๔. โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๘๐๙๙
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