
 

 

หลักการในเรื่อง “การตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก” 

ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....  

กระทรวงสาธารณสุข 

 
“หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ภายหลังการ

ตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยค าแนะน า  ของแพทยสภาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ” 

 
สาระส าคัญ 

โดยที่มาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ เกินสิบสองสัปดาห์แต่

ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจ และรับค าปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้การตัดสินใจของหญิง

นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน ทั้งในเรื่องของการให้บริการปรึกษาทางเลือก การยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหาของหญิง รวมทั้งการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่

หญิงและบุตรอย่างเหมาะสม 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ในที่นี้หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต นักจิตวิทยา หรือนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงาน ในสถานพยาบาลของรัฐ

หรือเอกชน หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรึกษาทางเลือกในองค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชา

สังคมท่ีกรมอนามัยให้การรับรอง 

 หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก ในที่นี้หมายถึง สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือองค์กรภาคเอกชน หรือ
องค์กรภาคประชาสังคมท่ีกรมอนามัยให้การรับรอง ที่มีบริการให้ค าปรึกษา ทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์ 

ก่อนประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ มีหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือภาค

สังคมท่ีให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษากับหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นอยู่ก่อนแล้ว อันได้แก่ 



 

 

- OSCC (ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ) มีอยู่ในโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง ชึ่งเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย

เด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรง ด้านร่างกาย/จิตใจ/เพศ บุคลากรที่ท าหน้าที่นี้ส่วนใหญ่ เป็น

พยาบาลหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความรู้ด้านการแพทย์บ้างไม่มากก็น้อย  

- องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม เช่น 1663 ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านการ

เข้าถึงการบริการ บุคลากรที่ท าหน้าที่นี้ อาจไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แต่อาสาเข้ามาช่วยท างาน 

ดังนั้นการให้ค าปรึกษาอาจไม่ครบถ้วนทุกมิติและไม่เป็นตามกฎหมายฉบับนี้ 

  ในระยะเริ่มแรกของการด าเนินการนี้ เพ่ือสร้างระบบการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควร

มีการเตรียมความพร้อม ก าหนดบทบาท แนวทางการด าเนินงาน เพ่ิมพูนความรู้ในส่วนที่ขาด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายในเรื่อง Option counseling 

และการปฎิบัติตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนที่กรมอนามัยจะออกหนังสือเพ่ือให้การ

รับรอง 

 

แนวปฎิบัติเรื่องการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก 

 หญิงทีป่ระสงคจ์ะยุติการตั้งครรภ์สามารถเข้าสู่หน่วยบริการปรึกษาทางเลือกเพ่ือที่จะด าเนินการให้หญิงนั้น

เข้าสู่กระบวนการตรวจและรับค าปรึกษา อาจแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ โดยวิธีทางโทรศัพท์ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 ให้หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก ด าเนินการให้หญิงได้รับการตรวจวินิจฉัยอายุครรภ์จากผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ตามข้อบังคับแพทยสภา   

 หลักการการให้ค าปรึกษา – Option counseling 
- รับฟังปัญหาด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 
- ไม่ตีตราหรือตัดสินเกี่ยวกับการกระท า การให้ถ้อยค า การแสดงทัศนคติ หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ของหญิงนั้น 
- ให้ข้อมูลทางเลือกอย่างรอบด้าน เพ่ือสามารถปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพของหญิงนั้น ๆ เอง และรับผลที่
อาจจะตามมาได้ 
- ไม่โน้มน้าว  
- รักษาความลับ 

 ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกออกเอกสารแก่หญิงเพื่อแสดงว่าได้รับ การตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกตาม

ประกาศนี้แล้ว (อาจท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้) 

- ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ให้ด าเนินการการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับแพทยสภา 



 

 

 -  ยืนยันจะตั้งครรภ์ต่อ ด าเนินการให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ สวัสดิการสังคม ที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์ 

การคลอดและเลี้ยงดูบุตรต่อไป 

- กรณีอายุครรภ์เกินยี่สิบสัปดาห์ หากมีเหตุอื่นที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) (๒) หรือ (๓) แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ให้ด าเนินการได้ตามข้อบังคับแพทยสภา 

 
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งยืนยันที่จะตั้งครรภ์ต่อ 

 ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกด าเนินการส่งต่อหญิง พร้อมด้วยเอกสาร แสดงผลของการให้ค าปรึกษาทางเลือก ไปยัง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนและภาคประชาสังคม ที่มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ 

 แนวทางการดูแลช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยทั้ง ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และภายหลังคลอด รวมทั้งบุตรที่คลอด 
- จัดบริการวางแผนครอบครัวและคุมก าเนิดหลังคลอดที่เหมาะสมกับหญิงในทุกกลุ่มอายุโดยไม่เสียค่าบริการ

หรือเสียค่าบริการตามสิทธิแต่ละบุคคลพึงมี 

 รวมทั้งมีความช่วยเหลือจาก 6 กระทรวง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559  ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
 
 

การควบคุมก ากับและประสานงาน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดให้มีการบริการ ให้ค าปรึกษาทางเลือก โดยก าหนดรูปแบบและการ
จัดบริการได้ตามความเหมาะสม 
  



 

 

แผนภูมิตาม 305(5) 
 
 
 
 

หญิงขอค ำปรึกษำเร่ืองต้องกำรยุติกำรตั้งครรภ ์

(แจง้ดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอื โดยวิธีทางโทรศพัท ์หรอืสือ่อิเลก็ทรอนิกสก็์

ได)้ 
 

Optional Counseling 
(หน่วยบรกิารปรกึษาทางเลือก) 

หน่วยบริกำรปรึกษำทำงเลือก 

(เชน่ OSCC, 1663 องคก์รภำคเอกชน หรือองคก์รภำคประชำสังคมทีก่รมอนำมัยรับรอง) 

ออกเอกสำร 

(เพื่อแสดงว่ำผ่ำนการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกแล้ว) 

ตอ้งการตัง้ครรภต์อ่ 

ยนืยนัจะยติุการตั้งครรภ ์

อายุครรภ์ >12 แต่ ไม่เกิน 20 สัปดาห์ 

ยุติกำรตั้งครรภ ์

อายคุรรภ์ เกินยี่สิบสัปดาห์ 

มีเหตุต้องยุติกำรตั้งครรภต์ำมมำตรำ ๓๐๕ (๑) (๒) หรือ (๓) 

ใหด้  าเนินการไดต้ามขอ้บงัคบัแพทยสภา 

ประเมินอำยุครรภ ์

ทุก ๆ กรณ ี

สำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือได้จำก 6 กระทรวง 

ตำม พรบ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภใ์นวัยรุ่น 


