แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
แนวปฏิบั ติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ใน
หน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ ศรี และปราศจาก การถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้
โรงพยาบาลแคนดง จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกัน และจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดาเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศอย่ าง
ทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
่
่
การกระทาใด ๆ หรือพฤติกรรมที ส่่ อไปในทางเพศที เป็
นการบังคับ การใช้อานาจที ไม่
พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับ ความ
เดือดร้อนราคาญ จนได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รั งควาน
หรือการกระทาใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้าง
งาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรื อผลกระทบอื่นใดต่อผู้เ สียหายทั้งในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
- บุคลากรของหน่ว ยงานควรลดความเสี่ ย งจากปั ญ หาการล่ ว งละเมิด หรื อคุกคามทางเพศ
เข่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ เพื่อนร่วมงาน
หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
- บุคลากรของหน่ ว ยงานควรช่ วยสอดส่ องและรายงานพฤติ กรรมการล่ วงละเมิด /คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว เกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
- ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุกระดั บ ควรทาตั ว เป็ น แบบอย่ า งที่ดี และมีห น้ า ที่โ ดยตรงในการป้ องกั น
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
- ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้องโดยเฉพาะนอกเวลา
ทางานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ ก่อน
ทุกครั้ง
- บุคลากรควรมีจิตสานึกรั กคักดศรี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุณค่า การ
ทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น

-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 การกระทาเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระทาไม่
ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่ วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายทีส่ ่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ที่
คอเสื้ อ จนท าให้ ผู้ ถู ก มองรู้ สึ กอึ ด อั ด อั บ อาย หรื อ ไม่ ส บายใจ หรือ ผู้ อื่ น ที่อ ยู่ บ ริ เวณดั ง กล่ า วมี ความรู้ สึ ก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทาด้วยวาจา เช่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
- การชักชวนให้กระทาการใด ๆ ในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกกระทาไม่ พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคาทีส่ ่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ
การพูดทีส่ ่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
๓. การกระทาทางกาย เช่น
- การสัมผัส ร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่า งมีนัยทางเพศ การ
ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดที่
ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นด้น
- การตามรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ เห็นดีด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔. การกระทาอื่น ๆ เช่น
- การแสดงรู ป ภาพ วั ต ถุ และข้อ ความที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ เพศ รวมทั้ ง การเปิ ด ภาพลามก
อนาจารในที่ทางานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่ เ กี่ ย วกั บ เพศ เช่ น การเขี ย น หรื อ วาดภาพ หรื อ แสดงภาพที่ ส่ อ ไป
ในทาง เพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Line ฯลฯ เป็นด้น
๕. การกระทาทางเพศที่มกี ารแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เช่น
- การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสั ญญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ เป็นต้น

-๓- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ ว่าจะทาร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
- แสดงออกทั น ทีว่ า ไม่พ อใจในการกระทาของผู้ กระทา และถอยห่ า งจากการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวีดีโอคลิป
(หากทาได้)
- บันทึกเหตุ การณ์ที่เ กี่ยวข้องเป็นลายลั กษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึง หรือ
อยู่ ในเหตุการณ์ และรายงานผู้ บังคับ บัญชาที่เหนือขึ้นไป หรือหน่ว ยรับเรื่องร้องเรียนของหน่ว ยงาน/ของ
โรงพยาบาลแคนดง
- กระบวนการแก้ไขปัญหา
สิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
- ในกรณีที่สามารถแก้ปัญ หาด้วยตนเองได้ ให้ ผู้ร้องเรียนพูด /เขียนถึงผู้ กระทาเพื่ อแจ้ งให้
ผู้กระทาทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอื่น
ร่วมอยู่เป็นพยานหรือไม่ก็ได้
- ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันทาการ (นับแต่ได้รับ
รายงาน) ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
- หั ว หน้ าหน่ ว ยงานดาเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จานวนไม่ เกิน ๕ คน
ประกอบด้วย ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่ กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่ กรณี โดยมี
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้ร้ องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้
ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟ้งในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานนิติการ ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากต้องมีการดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางานนาข้อมูล
เสนอผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย
- สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ลงโทษ
ผู้กระทาผิด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลาออกไปได้
อีก ๓๐ วัน
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
- คณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแคนดง
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ย

ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน
ท่านสามารถร้องเรียนการกระทาดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทาง ดังนี้
๑) ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กระทาหรือทางโทรศัพท์ (กรณีไม่
สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
๒) ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร(จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหาร
โรงพยาบาลแคนดง โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่
- กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- ทางไปรษณีย์ : - ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 6 ตาบลแคนดง อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ 31150
- เว็บไซต์โรงพยาบาลแคนดง
: https://www.Kdhos.com
- หมายเลขโทรศัพท์ 0 4419 3117-118

