
แนวปฏิบ้ตเพื่อป้องกันและนด้Iขปัญหาการล่วงละ1มิ«หรีอคุกคามท™พศในการทำงานโรงพยาบาลทุยบุรี
แนวปฎํน้ตเพื่อป้องกันและนกั!ขปัญหาการล่วงละเมํดทรีรคกุคามทางเพ^นการทำงานขัดทำขนตาม 

มดิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพื ่๑๖ มิถุนายน ๒<£(£๘ โดยมีวัตถุประสงคเพอให^คลากรในหนวยงามคุกคม ไมวาอม ู

ในสถานะใดได้รับการปฎิบัตด้วยความIคารพใมกักคิ้คร ีและปราคจากการคูกล่วงละ1มึดหรียคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏีมติดามแนวป้ฏํบัคํมี้ โรงพยามาลทุยคุรี จะสร้างและ 

รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราคจากการล่วงละเมคิหว0ิคกุคามทางเพศ ด้วยการสรา้ง 
ความตระหนัก การสร้างความร้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกัมป้ญทาที1่คคซนั 

และจะดำเนินการต่อกรณึการร้องเรียนเ-รี่ยงการล่วงละเมิดทร0ีคุคคามทางเพศอย,างน^วง^รวมา^งการ^*ด 

สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ทุ เพอลดความเสี่ยงหจะพาใหเกดการลวงละเมด/คุกควนทว^^ด^^

การล่วงละเมิดหรีอการคุกดามพวงเพค คือ
การกระทำใดท ุหรีอพฤติกรรมพี่ส่อใปในพางเพคที่เป็นกวรมงกัม ใชอำนาจพใมพงป้รวรลนว 

ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเลกทรอนกล่ หรือสิ่งชองลามก 

อนาจารเก่ียวกับ เพศ หรือกระทำอย่าาอื่นในทำนองเดียวกันโด๗^ก^ทีน่^“ทำใท้มู้อืน่ได้ร“บความ 

เดือดร้อนรำคาญได้รับ ความอับอายหรือเสกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมพีการติดคามรั™าาญหรือ 
การกระทำการใด ทื่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดกัยหารเพด โดยเฉพาะจากการสร้ารพอมไข ชี่รมีผลต่อการ 

จ้างราน การสรรหา หรือการแต่รตั้ร หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายห้ัรใมหม่าอร',มของรืรและเอกชน 

รวมถึงสถาบันการศึกษา

พฤติกรรมพี่พึงปฏิบติเพื่อป้องกันป้ญหวกวรล่วงละเมิดทวึ0คุกคามทางเพศ

• บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกยรติเพอนร่วมงวน ด้มงกับมญชว และมู้ใตมงคมมญชว 

. บุคลากรชองหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหากววล่วงละเมิดทวึ0คุกดว11ทางเพศ เข่น แ,,1งกาย 

ให้เหมาะสมหลีกเล่ียงการอผู่ในทีลับตาหรือทำรามสอรต่อสอรกัมผู้มัรคัมนัญ11',/^สนิทสนม/เพศตร*ม 

หรือมผู้ทีเว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพมหรือ'1ด้รื'ม1,อบหมายงานนอกเวลาทำงานเป็นด้น

. บุคลากร-ยองหน่วยงานควรช่วยสอดส่อรและรายรานพฤดํก”11ก',,ล่วงละเ2ด/^กคามทา^เพศ 
เกิดซ้นในหน่วยงาบต่อบุคคลหรือหน่วยรานห่ึเอื่ยรข้อร รวมท้รไม่ควรเพิกเอยหากมีปึญหวดังกล่',วเกิดซ้นกับ 

เพื่อนร่วมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมรวมด้วอ

. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแนมอย่วรพื่ด ีและมีหน้าทีโดยดรรในกวรป็อรกันป็ญ'1110ว'5

ล่วงละเมิดหรีอคุกคามทางเพคในกววทํวงวน
. ในกรณีชองผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บัรคันน้ญขาปฏํน้ดิรวนในพอ้^ดยเ0พา!!นอกเวลา!างาน 

หรือ ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ด่ารประเหศ สอรต่อสอร ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดันด้นรันหววนก่อน11-กควั้ร 

. บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักดักดึ้ศรื ภาคภูมิใจในผลการหำรานขอร','นเอร เทีนคุณค่าการหำรวน 

ชองตนเองมากกว่าทีจะก้าวหน้าใดยวิรีอื่น

\\ พฤติกรรมทีเม่-



พฤติกรรมท้ฬพึงปฎบ้ดเน่ืองจากเข้าขำยเป็นการลำงละเมิดหรีอทุกค'ไม?ทงเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ขึ๋งไม่สามารถระบุพฤติกรรม 

ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนกว่า การกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ด้องการ 

และมีความรู้ลึกเดีอดร้อนรำคาญ อดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยยดหยาม ถึอว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศ อาทิ

๑. การกระทำทางสายตา เข่น การจ้องมองร่างกายที่ล่อไปในทางเพศ มองข้อนใด้กระโปรง 
มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสัอ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้ลึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อมูไน 

บริเวณดังกล่าวมิความรู้ลึกเข่นเติยวกัน เป็นด้น

๒. การกระทำด้วยวาจา เช่น
• การริพากปริจารถ3รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
• การซักชวนให้กระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พิงประสงค์และไม่ด้องการ การดูดเรอง 

ตลกเกี่ยวกับเพศ

• การเกี้ยวพาราส ีพูดจาแทะโลม ริจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญึง 

ด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มริจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน

• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความเห้นต่อรสนยมทาง^พศ และกาวพูดทส่อไป 

ในทางเพศ การเล่าเรื่องตลกลามกเรื่องสองแง่สองง่ามในเร่ืองเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการถ! ความชน 

ชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลึอเกี่ยวกับชึวึตทางเพศของผู้อ่ืบ

๓. การกระทำทางกาย เช่น
• การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอด 

รัด จบ การหยอกล้อโดยการแตะฟ้อด้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอนโดที่ไม่บ่'ไพิง 

ประสงค ์การดึงคนมานั่งดัก

• การดามล้อโดยที่อีกฝ่ายหนื่งไม่เล่นด้วย การดังใจรนไกลขดเกินไป การตอนเขามุมทรอขร'1ง 
ทางเดิน การอักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งลูบ การเลียริมมิปาก การทำท่าน้ําลายหก 

การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปไนทางเพศโดย่ไข้มิอทรึอก'1รเศล0นไท’^เป็นตน
๔. การกระทำอื่น ๆ เข่น
• การแสดงรปภาพ วัตล ุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทังการเปิดภาพโป็ไนททํ'1ง'1บและ 

ในคอมพิวเตอร์ของตน

. การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เข่น การโชว์ปฏิทินโป ิการเซียนหรึอวาดภาพทางเพศไนที่ส'1ร'1™ะ 
การไข้สัญลักษณ ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรึอการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่อง 

เพศทางอินเทอร์เนื่ต เข่น เฟชบุค ไลน ์ชล*1 เป็นต้น

๔. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปล่ียนผลประโยชบ่
. การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชบ ่เช่น ตำแหน่งหน้าที่การง'1น ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน

พ การเส่ือนเงินเดึอน...



๓

การเลื่อนเงินIดึอนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคานยอมมี 
เพศสัมพันธ์ เซ่น ขอให้ไปด้างคึนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเพศ 

เป็นต้น
• การข่มรุเให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มชุ่วืาจะทำร้าย การบังคับให้มีการสัมผัส 

ทางเพศ หรือการพยายามกระทำข่าเรา หรือกระทำข่าเรา

ลิงที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกดามทางเพศ

- ควรแต่งกายให้มิดชิด มีส่วนช่วยท้นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพคไต้มาค

• แสดงออกท้นทึว่า ไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศนั้น

• ส่งเสึยง?องเพื่อให้ผู้กระทำทคุดการกระทำ และเรืยกผู้อื่นช่วย
• บันทึกเหตุการถรที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสิยง บันทึกภาพหรือถ่ายกาพ หรือ ถ่าย video dip 

(หากทำได้)
• บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรท้บที่ที่เหคุกา15พ์เกิดขน โดยจดบับทึก วน ่เ'3กา 

และ สถานที่เกิดเหตุ คำบวรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสันๆ ชื่อของพยานและ/หรือคุคคลที่สาม ชงถูกกล่าวถึง 

หรือ อยู่ในเหตุการณ์
• แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลทึ๋1วใจทราบทันที
• หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรอเพอบ และแจงปัญหาทเกดขนกบมูบงคนน^^ว 

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีร้บผดขอบด้วยดนเอง โดยอาจใหเพอนร่วมงานเป็นทน่รืก^าหว®ว^นโห่ถ่^นลึ^ด

• กรณีผัถูกกระทำอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจงแทน แต่ตองใดรบความยนยอมจากมูคูกกวะทว

. กัาปฎเสธอย่างขัดเจนไห่แล้วถูกกระทำข่า ๆ อก ถึอว่าเป็นปัญหา ควรห่รืกษาผู้Iหญ ่หรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องก่อนที่ปัญหาจะลุกลามโห่กว่าน้ีจากน้ันคววคํ'1เนนํการซนั^ดขาดโดยร้องเรื®นโห่®'5ข้นงัลันนัญ1,'1 
ที่อยูในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวํบัย กระบวนการแกั1ขปัญหาอย่างไน่เป็นทางการ การยุติปัญหาการล่ว'5ละเนํล 

หรือคุกคามทางเพศจะใข้กระบวนการอย่างไม่เป็นทวงก'1วโนกาว11^11 ปัญหาเป็นลํวดันแรก

สิงที่ผูถู้กล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพคล้องคำเป็นกาว
• ในกรณีที่สามารถแกไขปัญหาด้วยตนเองได้ให1้!!ด/เ1'ยนทึงขก้ระทำเพอแ^งโห^กร5!ทาทราบ 

พฤติกรรมที่น]เป็นที่ยอมร้บและร้องขอให้หยุดการกร-ทำฃ้คูกระทำอาจขอโท้มีคนอนเ^อนหรือ^ดในนาม 

ตนเองได้
• ในกรณีน]สามารถแกั1ขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังน

ร้องขอความช่วยเหลอต่อผู้บังดันบัญขาของฃ้กระทำ หลังจากเกดเหตุการ^ขน และโหม ู

บังคับบัญชาดำเนินการด้นหาข้อเท็จจรงกายโน ๑๕ วัน หากไม่ดำเป็นการโด ๆ ถึอว่า เป็นการละเลยด่อการ

ปฎบ้ตหน้าที่

\\ ร้องขอหน่วยงาน...



ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบใท้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลอจัดให้มีการประชุม 

หารอระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุดิอยำงไม่เป็นทางการ หรือผู้Iกล'เกลี่ยช่วยเหลึอในการยุต
เรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดขอบตองดำเนินกาว

• ตรวจสอบหาข้อเท็จจรืงอย่างละเอียดรอบคอบ นละแจ้งมาตรการในการแกไขปัญหาดังกล่าว ให้ผู ้

ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไบั!ด้อีก ๓๐ วัน
• ให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเห้ยมกัน และจะไม่ถีอว่า ผู้ถูก 

กล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผึดจรืง

• เป็นตัวกลางในการเจรจาแกั1ขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลัน โดยจัดการแกัIขปัญหา 

ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤดีกรรมการลำงกะเนดิหร0ชุกกามทางเพศ 

เกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู'ความซึ่งได้รับความยนย0มจากทํงก0ง^าย การนำเสน0 

เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ไห้พบปะกันโดยความรนย0มข0งผู้ถูกกวะทำ ๆล*1

• เมื่อสามารถตกลงกันได้แลัว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันท็กข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักนพ0กษร 

และให้เก็บไว้ในแฟ้มประว้ตของทั้งสองฝ่าย มาตรการคุ้มครองผู้ร้0งทุกข์และผู้เป็นพยาน
. เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหนัาที่การ 

งานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อปัองกันมํให้ผู้ร้อง 

ทุกข์และผ้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าว1หาพนปะกัน เป็นด้น ด้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องบุกชีและผู1้^นพยาน

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงวน

• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ

• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ช่องทาง/วิธึการร้องทุกข์ไนหน่วยงาน

• หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่อง?องทุกข ์เช่น เวบไชต ่กล่องรับเรองร้องทุกข์ ด้ปณ-

. ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรคัพทํ หรือเป็นลายลักษณ์อักษว เชีน อดหมา0 

จดหมายอีเลกทรอนิกส์ไทรสาร เป็นด้น

. ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกวา่จะเส^จกระบวนการ หาก,เม ่

มีการตำเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอน

\\ หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์-



. ๕

หน่วยรับเรื่องร้องทุกขภายนอก

• คูนย์ประสานการป้องกันและแก็ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (คปคพ.) 

กรมกิจการสตรืและสถาบันครอบครัว


