คูมือแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีท่ ำงาน

โรงพยาบาลแมสอด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

หนา 1 จาก 10

คำนำ
แนวปฏิบัติเพื่อป องกั นและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรื อคุ กคามทางเพศในที่ ทำงานจัด ทำขึ้ น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนไมวา
อยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลแมสอดจะสราง
และรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความ
ตระหนักการสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะ
ดำเนิ น การต อ กรณี ก ารร อ งเรี ย นเรื ่ อ งการล ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศอย า งทั น ท ว งที รวมทั ้ ง จั ด
สภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น

หนา 2 จาก 10

สารบัญ

เรื่อง

หนา

ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

1

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

2

ลักษณะการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

6

สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

7

หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

7

การดำเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

8

มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน

9

มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา

9

ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

9

หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกข

10

หนา 3 จาก 10

1. ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปน
การบังคับใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยางอื่นในทำนองเดียวกัน โดยประการที่
นาจะทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมาย
รวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการ
สร า งเงื่ อ นไขซึ ่ ง มี ผ ลต อ การจ า งงาน การสรรหา หรื อ การแต ง ตั ้ ง หรื อ ผลกระทบอื ่ น ใดต อ ผู  เ สี ย หาย
ทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
2. พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
๒.๑ ระดับบุคคล
(๑) บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
(๒) บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่ไมสนิทสนม
/เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เปน
ตน
(๓) บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศที่เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย
(๔) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๕) ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงาน หรือปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอนทุกครั้ง
(๖) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณคา
การทำงานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น
(๗) สรางทัศนคติใหบุคลากร ไมทน ไมยอมรับ และไมเพิกเฉย ตอพฤติกรรมการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
(๘) เพื่อนรวมงานที่รับทราบปญหาตองไมเพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทางการ
ชวยเหลือที่เหมาะสม
๒.๒ ระดับองคกร
(๑) หนวยงานจะตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร (เชน ประกาศ คำสั่ง)
ในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สรางวัฒนธรรมและจิตสำนึกใน
การเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเปนการปองกันไมใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๒) หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหนวยงาน รวมทั้งผูที่ดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับหนวยงาน เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพื่อให
เกิดการเรียนรูและยอมรับ รวมทั้งตองประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ
หนา 4 จาก 10

(๓) หนวยงานจะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนใหได
รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือหรือรองเรียน
กรณีเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมเพื่อเกิดการเรียนรูและยอมรับความเสมอภาค
ระหวางบุคคล
(๕) หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น จัดสภาพแวดลอมที่ดี ที่สามารถปองกันปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศ ดังนี้
(๕.๑) กรณีสำนักงาน ควรจัดสถานที่ทำงานในลักษณะเป ดเผย โลง มองเห็น ได
ชัดเจนและติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม
(5.2) กรณีโรงพยาบาล
- หองตรวจเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะตองมีผูชวยแพทยซึ่งเปน
บุคคลที่สามอยูดวย
- ห อ งให ค ำปรึ ก ษาเป น ไปตามมาตรฐานที ่ ก ำหนด และเป น ไปตาม
กลุมเปาหมายแตควรคำนึงถึงการปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
- ติดตั้งกลองวงจรปดใหเพียงพอในการรักษาความปลอดภัย
- จั ด ให ม ี แ สงสว า งและกล อ งวงจรป ด บริ เ วณทางเดิ น ระหว า งหอพั ก
เจาหนาที่ กับอาคารบริการผูปวย อยางเพียงพอ
(๖) จัดใหมีชองทางและกำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียนกรณีการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน ที่ทำใหผูรองเรียนมีความมั่นใจไดวา ไดดำเนินการไดอยางเหมาะสม
กรณีที่ผูรองเรียนไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานในสังกัดตามสายบังคับ
บัญชาได
(๗) ผูใหคำปรึกษาควรมีความรูความสามารถ ในการชวยเหลือตามแนวทางของหนวยงานที่
กำหนด และตองไมเพิกเฉย รวมถึงตองรักษาความลับ
(๘) กรณีที่มีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้
- ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวนไมเกิน
๕ คน ประกอบดวย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี
โดยมีตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลที่
ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือ
- ใหงานนิติการดำเนินการสอบขอเท็จจริง
(9) การแกไขและจัดการปญหาตองดำเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไปตามเวลาที่
กำหนดในแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน และตอง
เปนความลับ เวนแตคูกรณีทั้งสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมทั้งใหความเปนธรรมตอทั้งสองฝายเทาเทียมกัน
กรณีที่ขยายเวลาออกไป ตองมีเหตุผลที่ดีพอ
(10) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน และผูเปนพยาน เมื่อมีการรองเรียนแลว
ผู  ร  อ งเรี ย นและผู  เ ป น พยานจะไม ถ ู ก ดำเนิ น การใด ๆ ที ่ ก ระทบต อ หน า ที ่ ก ารงานหรื อ การดำรงชี วิ ต
หากจำเปนตองมีการดำเนินการใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยาน รวมถึงขอรองขอ
หนา 5 จาก 10

ของผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
(11) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรียนยังไมถือวา
ผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น และตองมีการ
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
แกขอกลาวหา
(12) หนวยงานตองประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการ
ล ว งละเมิด หรือคุ กคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด มายังสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไปยังศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป
3. ลักษณะการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมได
อยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทำไมตองการ
และมีความรูส ึกเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ อาทิ
(๑) การกระทำทางสายตา เช น การจองมองรา ยกายที ่ส  อ ไปในทางเพศ มองชอนใต กระโปรง
มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอเสื้อ จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นที่อยูบริเวณ
ดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน
(๒) การกระทำดวยวาจา เชน
- การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
- การชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไมตองการการ
พูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี ้ ย วพาราสี พู ดจาแทะโลม วิจ ารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทล ามก
การเรียกผูหญิงดวยคำที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดสอ
ไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาว
ลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น
(๓) การกระทำทางกาย เชน
- การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวย
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นที่ไม
นาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก
- การรบเราโดยที่อีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม หรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหกการ
แสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน
(๔) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
- การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา
การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ นหรื อ ตำแหน ง การต อ สั ญ ญาการทำงาน หากผู  ถ ู ก ล ว งละเมิ ด หรื อ ถู ก คุ ก คามยอมมี
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เพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
เปนตน
- การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับใหมี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา
(๕) การกระทำอื่น ๆ ของการกระทำทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน
- การแสดงรูปแบบ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพเปลือยในที่
ทำงานและในคอมพิวเตอรของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ
ทางเพศในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ
- การส งข อความ รู ป ภาพ สัญ ลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่ อออนไลน เชน เฟซบุ ค
ทวิตเตอร อินสตาแกรม ไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๔. สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑) แสดงออกทันทีว าไม พอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ
(๒) สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทำหยุดการกระทำและเรียกผูอื่นชวย
(๓) บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน (video
clip) (หากทำได)
(๔) บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกลาวถึง
หรืออยูในเหตุการณ
(๕) แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที
(๖) หารือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนและแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชา
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไปเปนเพื่อนก็ได
(๗) กรณีผูถูกกระทำอาย / กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทำ
5. หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดำเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ LIVES
ประกอบดวย
(๑) การรับฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางตั้งใจดวย
ความเห็นใจ และไมตัดสินถูกผิด เพื่อใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ตนตองการ
กับบุคคลที่ตองการใหความชวยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเปนสวนตัว การรับฟงเปนสวนสำคัญที่สุดที่จะเยียวยา
ทางดานอารมณ
(๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns : I)
หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอความจำเปนและความ
กังวลดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ ทางกาย ทางสังคม และการปฏิบัติ
ตามหนาที่ เพื่อที่จะรับรูวาอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และเคารพตอความ
ตองการ และตอบสนองตอความจำเปนที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองการ รับฟงและใหความใสใจ
ตอสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล ซึ่งตองแยกความจำเปน
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และขอกังวล เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจำเปนทางกาย ความจำเปนทางอารมณ หรือความจำเปนทาง
เศรษฐกิจ ความกังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือทางสังคมที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จำเปนตองไดรับ
(๓) การทำให ผ ู  ถ ู ก ล ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศเห็ น ว า ตนเองมี ค ุ ณ ค า (Validate) หมายถึ ง
การแสดงออกถึงความเขาใจและเชื่อในสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความมั่นใจวาผูถูก
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไมถูกตอวา เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวา ความรูสึก
ของตนเปนสิ่งปกติ และสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยูโดยปราศจาก
ความรุนแรงและความกลัว ทั้งนี้ การใหคุณคากับประสบการณของคนอื่น หมายถึง การใหบุคคลนั้นรับรูถึง
การรับฟงอยางตั้งใจ และเขาใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกลาวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไมตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟง
(๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูกลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิดความ
รุนแรงขึ้นอีก เพื่อชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึงความปลอดภัย
ในอนาคต
ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเองแตบางคน
อาจจะไมไดคิดถึงประเด็นนี้ และยังไมทราบวามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ควรอธิบายใหผูถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เธอทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดไดดวยตัวเองแตมีแนวโนมวาจะมี
ความรุนแรงเพิ่ มขึ ้น และจะเกิดบ อยครั้งขึ ้น ทั้งนี้ การประเมิน และการวางแผนเรื่ องความปลอดภั ย เป น
กระบวนการที่ไมอาจจะเกิดขึ้นจากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความ
ปลอดภัย ดังนี้
(๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศ โดยผูถูกกระทำรุนแรง
ทางเพศมักจะรูจักผูที่กระทำ
(๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด
(๕) การชวยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยใหเขาถึง
ขอมูล บริการ และการชวยเหลือทางสังคม เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเขาถึงแหลง
ชวยเหลือสำหรับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการชวยเหลือทางสังคม ทั้งนี้ สามารถพูดคุยกับผูถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจำเปนที่ตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้
(๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตนในขณะนี้
โดยสอบถามวาอะไรที่จะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากที่สุด หากสามารถชวยเหลือไดใน
ขณะนี้
(๕.๒) ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี
(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความชวยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไม และมี
บุคคลซึ่งสามารถชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม
6. การดำเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ทุกรูปแบบ
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(2) แตงตั้งคณะทำงานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำหนวยงาน เพื่อเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ในระดับหนวยงาน
(3) จัดทำแผนการปองกันและแก ไขปญหาการลวงละเมิดหรื อคุ กคามทางเพศในการทำงานของ
หนวยงาน
(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ
(5) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู สรางจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อปองกันปญหาการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อยางตอเนื่อง
(6) จัดสถานที่ทำงานใหเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน
(7) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ทุก ๖ เดือน ตามชวงเวลา
เชน กลางวัน และกลางคืน
(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(9) แกไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที
(10) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของหนวยงาน ใหคณะทำงาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
(11) รายงานผลการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานของหนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
7. มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน
(๑) เมื่อมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบตอหนาที่การ
งานหรือการดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทำงานเพื่อปองกันมิใหผูรอง
ทุกขผูเปนพยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกขและผูเปนพยาน
(๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานที่ทำงานหรือวิธีการใน
การป องกั น หรื อแกไขป ญ หาดังกลา ว ควรไดร ับ การพิจารณาจากบุ คคลหรือหน วยงานที ่ร ับ ผิด ชอบตาม
ความเหมาะสม
(๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
8. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
(๑) ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมและใหไดรับการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น
(๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร
พยานหลักฐานแกขอกลาวหา
9. ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(1) รองเรียนดวยตนเอง หรือทางโทรศัพทที่งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป
(2) รองเรียนทางเว็บไซตโรงพยาบาลแมสอด https://www.maesot.moph.go.th/
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10. หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกข
(1) งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป
(2) ศูนยพึ่งได (OSCC : One Stop Crisis Center)
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