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แนวปฏบิตเพิื่อป้องกนและแกไขปิญหาการลวงละเมดหรือคกคามทางเพศิในการทางาน
โรงพยาบาลนภาลยิอ.บางคนทีิจ.สมทรสงคราม
………………………………………………..
แนวปฏิิบัติเพื่อป้องกันและแกิไขปิัญหาการลิวงละเมิิดหริือคิกคามทางเพศในการทางานิ
จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตริครั้งแรก เมื่อวันท่ 16 มิิถินายน 2558 โดยมิวิัตถิประสงคิเพื่อใหิบิคลากริ
ในหนวยงานทิกคนไมิวาอยูิในสถานะใดิไดิริับการปฏิบัิติิดิวยความเคารพในศิักดิิศริและปราศจากการถิูกิ
ลิวงละเมิิด หริือคิกคามทางเพศในการทำงาน ทิกคนติองริับ ผิิด ชอบในการกระทาและปฏิิบัิติิตามแนวิ
ปฏิิบัติน้ โรงพยาบาลนภาลัยิอ.บางคนทิจะสรางและริักษาสภาพแวดลิอมในการทางานใหิปราศจากการ
ลิวงละเมิิด ิหริือ คิกคามทางเพศิดิวยการสริางความตระหนิัก การสริางความรู ิความเขิาใจการ
กาหนดมาตรการิปิองกิันิและจิัดการกิับปิัญหาทิเกิิด ขึ้น และจะดาเนิินการเมื่อเกิิดกรณิการริองเริยน
เรื่องการลิวงละเมิิดิหรือคกคามทางเพศอยางทันทวงทิรวมทัง้ การจิัดสภาพแวดลิอมและมาตรการติาง ๆ
เพือ่ ลดความเสิยงทจ่ ะทำใหเกิดการลิวงละเมิิด/คกคามทางเพศขึ้น
การลวงละเมดหรือคิกคามทางเพศ คิือ
การกระทำใด ๆ หริือพฤติิกรรมทิสิอไปในทางเพศทิเปินการบิังคิับ การใชอำนาจทิไมิพิึงิ
ปรารถนาดิวยวาจา ขิอความ ทิาทาง การแสดงดวยเสิยง ริูป ภาพ เอกสาร ขิอมิูล ทางอเลิกทรอนิิก ส
หริือิสิ่งของลามกอนาจารเกิยวกิับเพศ หริือกระทาอยิางอิื่นในทำนองเดิยวกิันโดยประการทินิาจะทาใหิ
ผูิอื่นิไดิริับความเดิือดราคาญ ไดิริับความอบอาย หริือรูิสิึกว าถิูกเหยิยดหยาม และใหิหมายรวมถิึงการ
ติิดตามิรังควานหรือการกระทาใดทิกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัย ทางเพศิโดยเฉพาะจากการสริาง
เงื่อนไขซึ่งมิผลติอการจิางงาน การสรรหา หริือการแติงตั้ง หริือผลกระทบอัน ใดติอผูิเสิยหายทั้ง ใน
หนิวยงานของริัฐิและเอกชน รวมถิึงสถาบันการศึกษา
พฤตกรรมที่พงึ ปฏบตเพือ่ ป้องกนปัญหาการลวงละเมิดหรือคกคามทางเพศ
1. เจิาหนิาทิโรงพยาบาลนภาลัย ิ ควรใหิเกิยรติิเ พื่อนริวมงาน ผูิบิัง คิับ บิัญชา และิ
ผูใตบังคับบัญชา
2. เจิาหนิาทิโรงพยาบาลนภาลัยิควรลดความเส่ยงจากปิัญหาการลิวงละเมิิด หริือิ
คิกคามทางเพศ เชน แติงกายใหิเหมาะสม หลิกเลิยงการอยูิในทิลิับตาหริือทางานิ
สองตอสองกิับผิูบังคับบิัญชา/ผูิทิไมิสนิิทสนม/เพศตรงขิามิหริือมิผูิทิไวใจอยูิดิวยในิ
กรณถิูกเรยกเขิาพบหริือรับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นตน
3. เจิาหนิาทิโรงพยาบาลนภาลัยิควรช วยสอดสิองและรายงานพฤติิก รรมการลิวงิ
ละเมิิด /คิกคามทางเพศเกิิด ขึน้ ในหนิวยงานติอบิคคลหริือหนิวยงานทิเกิยวขิองิ
รวมทั้งไมิควรเพิ กเฉยิหากมิปิัญ หาดิังกลิาวเกิิด ขึินกิับ เพื่อ นริวมงานิและควรใหิ
คาปรึกษา รวมทัง้ ชิวยเหลิือแกิเพิื่อนรวมงานดวย
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4. ผูบิังคับบัญชาทกระดับควรทำตัวเป็นแบบอยางท่ดิและมหนาท่ิโดยตรงในการ
ป้องกันปิัญหาการลวงละเมิดหรือคกคามทางเพศในทก่ ารทางาน
5. ในกรณิของผูบัง คับบัญชาเริยกผู ใตบังคิับบิัญชาปฏิิบัติงานใน โดยเฉพาะนอก
หอง างานหริือไปปฏิิบัติงานตางจังหวิัด/ตางประเทศิแบบสองตอสองิใหิแจง
เวลาท
ผูบิังคับบัญชาระดับตนระบทราบกอนทกครั้ง
6. บคลากรควรมจิตสานิึกรักศิักดิิศร ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เหนควรคาิ
การทำงานของตนเองมากกวาท่จะกิาวหนาโดยวิิธิอิื่น
พฤตกรรมที่ไมิพึงปฏบตเนิื่องจากเขาขายเป็นการลวงละเมดหรือคิกคามทางเพศ
การลวงละเมิิดหริือคิกคามทางเพศเป็นเรืิองท่มขอบเขตกวางขวางิซึ่งไมสามารถระบิ
พฤติิกรรมไดิอยางครอบคลมทั้งหมดิอยางไรกตามใหตระหนักวิา การกระทาเกิ่ยวกับเพศ ซึ่งผูถิูกกระทาิ
ไมติองการและมิความเดิือดริอนราคาญ อิึดอิัดิ อิับอาบิิดูถูกเหยยดหยาม ถิือวิาเขาขายการลวงละเมิิดิ
หรือคกคามทางเพศ อาทิ
1. การกระทำทางสายตา เชิน
การจองมองรางกายท่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนิาอกหรือจิองลงิ
ไปท่คอเสื้อ จนทาใหผิูถิูกมองรูสิึกอิึดอิัด อิับอาย หริือไมสบายใจ หรือผูอื้นท่อยูบริเวณดังกลาวมความรูสึกิ
เชินเดยวกัน เป็นตน
2. การกระทาดวยวาจา เชิน
2.1 การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่สอไปทางเพศ
2.2 การชักชวนใหกระทาการใด ๆ ในท่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทาไมพงประสงคและไมิ
ตองการเรื่องตลกเกิ่ยวกับเพศ
2.3 การเกิ้ยวพาราสิิ พิูดจาแทะโลมิิ วิิจารณทรวดทรงิิิการพูดจาลามกิิ การิ
โทรศัพทลามกิ การเรยกผูหญิงดวยคาทิ่สอไปทางเพศิ จับกลมวิิจารณพฤติกรรมทางเพศของบิคคลในท่
ทางาน
2.4 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเหินตอรสนิยมทางเพศิ
และการพิูดท่สิอไปในทางเพศ การถามเก่ยวกับประสบการณความชื่ นชอบในเรืิองเพศิการสรางเรื่องิ
โกหกหรือการแพริขาวลิือเกย่ วกับชวิิตทางเพศของผิูอิื่น
3. การกระทาทางกาย เชิน
3.1 การสัมผั สรางกายของผูิอิื่นิการลูบคลา การถูไถรายกายผูอื่น อยางมนัย ทางิ
เพศการฉวยโอกาสกอดรัด จิูบิการหยอกลิอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดริัด และการสัมผิัสิ
ทางกายอิื่นใดท่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานัง่ ตัก เป็นติน
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3.2 การตามตื้อโดยทิอิกฝ่ายหนิึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิิดเกินไป การตอนเขาิ
มมหรือขวางทางเดิน การหยิักคิิ้วหลิิ่วตา การผิวปากแบบเชิิญชวน การสงจูบ การเลยริิมฝีปาก การทาทาิ
นาลายหก การแสดงพฤติิกรรมท่สื่อไปในทางเพศโดยใชิมือหรือการเคลืิอนไหวริางกาย เป็นตน
4. การกระทาอิื่น ๆ เชิน
4.1 การแสดงรูปภาพ วิัตถ และขอความท่เกิ่ยวขิองกบเพศิรวมทั้งการเปิดโปิในท่ิ
ทางานและในคอมพิิวเตอริของตน
4.2 การแสดออกทิ่เก่ยวกับเพศิเชิน การโชวิปฏิิทินโป๊ การเขิยนหรือวาดภาพทางิ
เพศในท่สาธารณะิการใชสัญลักษณิ ท่แสดงถึงอวิัยวะเพศ หริือการรวมเพศิ การสืิอขิอความิ รูปภาพิ
สัญลิักษณ ท่แสดงถึงเรืิองเพศทางอิินเทอรเนต เชิน เฟชบิค ไลน ฯลฯ เป็นตน
5. การกระทาทางเพศทม่ การแลกเปล่ยนผลประโยชน
5.1 การใหสัญญาท่จะใหผลประโยชน เชินิิตาแหนงหนิาท่การงาน ผลการเรยนิ
ทนการศิึกษา ดูงาน การเลิื่อนเงินเดือนหริือตาแหนงิการตอสัญญาการทางาน หากผูถิูกลวงละเมิิดหริือิ
ถูกคิกคามยอมมเพศสัมพิันธ เชิน ขอใหิไปคางคืนดวยขอใหมเพศสัมพิันธิดวยิหรือขอใหิทาอย างอิื่น ท่ิ
เก่ยวของกับเรืิองเพศ เป็นตน
5.2 การขิมขิูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษาิิการขมขิูวิาจะทารายิ
การบังคิับใหมการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทาชาเรา
ส่งทีค่ วรกระทาเมือ่ ถิูกลวงละเมดหรือคกคามทางเพศ
@ แสดงออกทิันทวาไมพอใจการกระทาของผิูกระทาิิิ และถอยหางจากการลิวงิ
ละเมิดหรือคกคามทางเพศนั้น
@ สงเสิยงรองเพื่อใหผูิกระทำหยิดการกระทำ และเรยกผูิอิื่นชิวย
@ บันทึกเหตการณทเ่ ก่ยวขิองิเปินลายลิักษณิอิักษรทันททเ่ หติการณิเกิิดขึ้นิ โดย
จดบันทึกวิัน เวลา และสถานท่เกิิดเหต คาบรรยายเหตการณทิ่เกิดขึ้น ชิื่อของพยานและ/หริือบคคลท่สาม
ซึง่ ถิูกกลาวถึง หรืออยูในเหติการณ
@ แจงปัญหาท่เกิดขิึ้นใหบิคคลทิไวิใจทราบทันท
@ หารือเหตการณทิ่เกิดขิึ้นกับเพิื่อนรวมงานหริือเพิื่อนและแจงปัญหาท่เกิดขึ้นกิับ
ผูบิังคับบัญชาิบคคลหรือหนวยงานท่รับผิิดชอบดวยตนเองิ โดยอาจใหเพิื่อนรวมงานเป็นท่ปรึกษาหริือ
รวมไปเป็นเพืิอนกิได
@ กรณผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพือ่ นมาแจงแทน แตติองไดรับความยินยอม
จากผูถูกกระทา
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กระบวนการแกไขปัญหาอยางไมิเป็นทางการ
การยติปัญหาการลิวงละเมิดหรือคิกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเป็นทางการิ
ในการแกไขปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งท่ผูถูกลวงละเมิดหรือคกคามทางเพศติองดาเนินการ
@ ในกรณิท่สามารถแกไขปัญหาดวยตนเองได ใหิพิูด/เขยนถึงผูกระทา เพิื่อแจิงใหิ
ผูกระทำทราบพฤติกรรมท่ไมเป็นท่ยอมรับและริองขอใหหยิดการกระทาิผูถิูกกระทำอาจขอใหมิคนอยู
เป็นเพือ่ นหรือพูดในนามตนเองได
@ ในกรณไมสามารถแกิไขปิัญหาไดดวยตนเอง ใหดาเนินการดังน้
๐ รองขอความชวยเหลิือตอผูบิังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิิดเหติการณ
ขึ้นและใหผูบิังคับบัญชาดาเนิินการคนหาขิอเทจจริง ภายในิ 15 วิันิ หากไมดาเนินการใดิ ๆิ ถือวิาิ
ผูบิังคับบัญชาละเลยติอการปฏิิบัติหนิาท่
๐ รองขอหนวยงานท่รับผิิดชอบใหมบิคคลเปินผิูประสานงาน เพิื่อชิวยเหลิือจัดิ
ใหมการประชิมหารือระหวิางฝ่ายตางิๆ ท่เกิ่ยวของ เพื่อหาทางยติอยิางไมเป็นทางการ หรือผูไกลเกล่ยิ
ชิวยเหลิือในการยติเริื่องดังกลิาว ซึ่งมกำหนดเวลา 15 วิัน เชินเดยวกัน
สิ่งท่ผูบิังคับบัญชาหริือหนวยงานท่รับผิิดชอบติองดาเนินการ
@ ใหหัวหนาหนวยงานดาเนินการแตงตั้งคณะทางานสอบขิอเทจจริงิิิ จานวนไมิ
เกิน 5 คนิประกอบดวย ประธานคณะทำงานท่มตำแหนงสูงกวาคูกรณ บิคคลจากหนวยงานตนสิังกิัดของ
คูกรณ โดยมตาแหนงไมำกวิ
ติ าคูกรณ โดยอาจมบิคคลทิมิเพศเดยวกับผูเสิยหายไมนิอยกวาหนิึ่งคนิและิให
มบ คคลท่ผู เสิยหายไวิวางใจเข าร วมรั บ ฟิัง การสอบขอเทิจจริิงไดิหรือใหิกล ิมงานคมครองจริ ย ธรรมิ
ดาเนินการสอบขอเทจจริง ทั้งน้ ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากติองมิการดำเนินการทางวินัยิ
ขอใหิคณะทางานนำขิอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบดวยการดาเนินการทางวินิัย
@ ตรวจสอบขอเทจจริงอยางละเอิยดรอบครอบิิิ และแจิงมาตรการในการแกิไข
ปัญหาดังกลาวใหผูริองทกขทราบภายใน 30 วิัน หากดาเนินการไมเสรจในกาหนดดังกลาว ใหขยายเวลา
ออกไปไดิอิก 30 วิัน
@ ใหคำแนะนาหริือการสนับสนนผิูรองทกขและผูิถูกกลาวหาอยางเทิาเทยมกัน
และจะไมถิือวิาผูถิูกกลาวหามิความผิด จนกวิาขิอกลาวหาจะไดรับการพิิสูจนวิากระทาผิดจริง
@ เป็นตัวกลางในการเจรจาแกไขปัญหาอยางไมเป็นทางการิและเป็นการลับิ โดย
จัดการแกไขปิัญหาตามความเหมาะสมิ เชินิิ เจรจากับผูกระทาเพือ่ ใหมัน่ ใจวิาจะไมมิพฤติิกรรมการลิวง
ละเมิดหรือคกคามทางเพศเกดขึ้นอกิจัดการเจรจาประนประนอมขิอพิพาทระหวิางคูความซึง่ ไดรับความ
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ยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การนำเสนอเรื่องไปยังผิูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูิความไมิใหพบปะิ
กันโดยความยินยอมของผูถิูกกระทำ ฯลฯ
@ เมื่อสามารถตกลงกันไดแลิวิ ขอใหทัง้ สองฝ่ายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน
เป็นลายลิักษณิอิักษร และใหเกบไวิในแฟิมประวิัตขิ องทั้งสองฝ่าย
หนวยรบเริื่องรองทกข์ภายในหนวยงาน
@ ผูบิังคับบัญชาทกระดับของผูิกระทา
@ งาน/ชมรมจริยธรรม
ชิองทาง/วิธิีการริองทิกขิ์ในหนวยงาน
@ หนวยงานจัดชิองทางรับเรื่องรองทิกข เชิน เวิปไซต
@ ผูริองทกขสามารถรองทกขิดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเป็นลายลิักษณิอิักษร เชิน
จดหมาย จดหมายอิเลิกทรอนิกส โทรสาร ฯิเป็นตน
@ ผูริองทกขควรรองทกขตอบคคลหริือหนวยงานใดหนวยงานหนิึ่งจนกวาจะเสริจ
กระบวนการ หากไมมการดาเนินการใด ๆ จิึงรองทกขติอบิคคลหรือหนวยงานอิื่น
หนวยรบเริื่องรองทกข์ภายนอก
@ ศูนยประสานการป้องกันและแกิไขปัญหาการลิวงละเมิิดหริือคกคามทางเพศในการิ
ทางาน (ศปคพ.) กรมกิิจการสตริและสถาบันครอบครัว
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