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ข้อ ๓ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามาตรา ๓๐๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาน้ันจะกระท าได้เมื่อหญิงมีครรภ์น้ัน
ยินยอม 

 ของใหม่ไม่ได้ระบุไว้ แต่มาตรา 305 ได้ก าหนดเงื่อนไข
ไว้ว่าจะต้องเกิดจากความยินยอมของหญิงน้ัน  

ข้อ ๔ แพทย์ผู้กระท าการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตาม
ข้อบังคับน้ี ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 

 ของใหม่ไม่ระบุไว้เพราะมีค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม” ปรากฎอยู่ในส่วนอื่น ๆ แล้ว 

ข้อ ๕ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังน้ี  
     (๑) เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากปัญหา
สุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ หรือ  
(๒) เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางจิต
ของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผู่้กระท าการยุติการต้ังครรภ์ 
อย่างน้อยหน่ึงคน  

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถยุติการต้ังครรภไ์ด้ตามหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 

   (๑) การยุติการต้ังครรภ์ตามมาตรา  ๓๐๕  (๑)  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา  เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจาก 

      (ก) ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงต้ังครรภ์  หรือ 
      (ข) ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงต้ังครรภ์ ซึง่จะต้องได้รับการ
รับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผู่้กระท าการยุติ
การต้ังครรภ์ อย่างน้อยหน่ึงคน 
 

ข้อ ๔ 
 
อนุ ๑ ของใหม่ แยกปัญหาสุขภาพ กายและใจ ออก
จากกัน เป็น (ก) และ (ข) 
ข้อ (ก) เหมือนเดิม 
ข้อ (ข) เหมือนเดิม และคงข้อความ 
สุขภาพทางจิตจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบ
จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกคน 
 



ในกรณีที่หญิงน้ันมีความเครียดอย่างรุนแรง  เน่ืองจากพบว่า
ทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่าง
รุนแรง หรือเป็น หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรม
อย่างรุนแรง เมื่อหญิงน้ันได้รับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษา
แนะน าทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) และมีการลง
นามรับรองในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่มิใช่ผู้กระท าการยุติการต้ังครรภ์อย่างน้อยหน่ึงคนให้ถือ
ว่าหญิงมีครรภ์น้ันมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (๒)  
 ทั้งน้ี ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงน้ัน
มีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตและต้องมีการบันทึกการ
ตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
ข้อ ๖ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาน้ันต้องมีหลักฐานหรือข้อเท็จจรงิ
อันควรเชื่อได้ว่า หญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผดิ
อาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

   (๒)  การยุติการต้ังครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
      (ก) ทารกที่คลอดออกมามีความเสี่ยงอย่างมากท่ีจะมีความผิดปกติ
ถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง เช่น มีความพิการอย่างรุนแรง เป็น
โรคทางพันธุกรรมอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพประการอื่น อย่าง
ร้ายแรง 
 

      (ข) มีการให้ค าปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ (genetic 
counseling) แก่หญิงต้ังครรภ ์
 
     (ค) มีการบันทึกผลการตรวจ  การให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าทาง
พันธุศาสตร์  และข้อบ่งชี้  ไว้ในเวชระเบียน 
 
     (ง) จะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่มิใชผู่้กระท าการยุติการต้ังครรภ์อย่างน้อยหน่ึงคน 
 
(๓) การยุติการต้ังครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๓)  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา หญิงต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมว่าตนต้ังครรภ์เน่ืองจากมีการกระท าความผิดเก่ียวกับเพศ โดยหญิง
อาจให้ข้อเท็จจริงประกอบการยืนยันดังกล่าวได้ 
   
 
 
 
 

อนุ ๒ ทารกทุพพลภาพ พิการ 
 

(ก) ระบุความผิดปกติให้ชัดเจนว่าเป็นทางกายภาพ 
ทางพันธุกรรม ทุพพลภาพ หรือทุพพลภาพ 
ประการอื่น (เช่นผลจากยา การติดเชื้อ) 

 
 
(ข) Genetic counseling กระท าได้โดยผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 
  

(ค) บันทึกข้อมูล การตรวจ (เช่น genetic testing, 
อัลตราชาวนด์), counselling 

 
(ง) มีความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกคน 

 
 
อนุ ๓ การกระท าความผิดเก่ียวกับเพศ (ลักษณะ ๙) 
ของใหม่: 

 ไม่แยกย่อยเป็นรายมาตรา แต่ครอบคลุมทั้งหมด 
12 มาตรา (มาตรา ๒๗๖-๒๘๗) ในความผิด
เก่ียวกับเพศ ลักษณะ ๙ ตาม พรบ. ประมวล
กฎหมายอาญาเดิมก็ก าหนดเหตุยกเว้นความผิดที่
คล้ายกันไว้ 

 หญิงต้องให้ข้อเท็จจริงประกอบเพ่ือยืนยันเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึง่ข้อเท็จจริงที่เป็นหนังสือน้ัน



 
 
 
 
(๔) การยุติการต้ังครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๔) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถยุติการต้ังครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   หรือแนะน าส่งต่อตามระบบ
ของสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า 
 
 
 
(๕) การยุติการต้ังครรภ์ตามมาตรา  ๓๐๕  (๕) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ต้องมีเอกสาร แสดงว่าได้รับการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก
จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอืน่ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด   ในกรณีที่ต้องส่ง
ต่อให้แนะน าส่งต่อ ตามระบบของสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า 
  

ไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดว่าหญิงน้ันจ าต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้เสร็จสิ้น
ก่อนแต่อย่างใด 

 
อนุ ๔ อายุครรภ์ต่ ากว่า 12 สัปดาห ์
ของใหม่ (๔) มีเพ่ิมข้ึนมาตามอนุที่ปรากฎอยู่ใน
กฎหมาย 

 ส าหรับแพทย์กรณีที่หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบ
สองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการต้ังครรภ์ เป็นเหตุ
ของการละเว้นโทษให้แพทย์ 

 
อนุ ๕ 

 (๕) มีเพ่ิมข้ึนมาตามอนุที่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย 

 หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกิน
ย่ีสิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการต้ังครรภ์ ภายหลัง
การตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกจากผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของแพทยสภาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ ในวัยรุ่น ” 

 การที่ต้องมีอนุน้ีเพ่ือให้มีทางออกส าหรับหญิงที่
อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จะได้มีการไตร่ตรอง รู้



ช่องทางของความช่วยเหลือ ซึ่งมีหลายมิติ และ
เป็นหน้าท่ีของรัฐที่ต้องจัดหาให้ โดยอิงตาม พรบ. 
การป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

 
 
ทั้งน้ี กรณีตามมาตรา 305 (1) – (3) หญิงสามารถ
ยุติการต้ังครรภ์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอายุครรภ์  

 ข้อ ๕ การยุติการต้ังครรภ์ในหญิงที่อยู่ในสภาวะที่เกี่ยวกับความผิดปกติ
ทางร่างกายหรือจิตใจ ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับความ
ยินยอมจาก ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ปกครองดูแล 
         
   ในกรณีที่ไม่มีผู้ที่จะให้ความยินยอมแทนได้ตามวรรคหน่ึง หรือมีแต่
บุคคลดังกล่าวไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมี
ผลประโยชน์ขัดกันกับหญิง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจท าการยุติการ
ต้ังครรภ์ให้หญิงได้หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของหญิงน้ัน 

การตัดสินใจ/ หรือ ให้ความยินยอมน้ัน 

 หญิงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 กรณีที่ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง เช่น มีความ
ผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ให้ใช้ตามหลัก
กฎหมาย. 

 ถ้าไม่สามารถด าเนินการตามสองข้อข้างต้นได้ให้
แพทย์กระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
หญิงน้ัน 

 ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้แทนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ส่วนผู้ปกครองดูแลเป็นบุคคลที่ดูแล
หญิงน้ันตามข้อเท็จจริง 

 ข้อ ๖ การวินิจฉัยอายุครรภ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๖ 
ไม่ก าหนดรายละเอียดเพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยากในทาง
ปฎิบัติ เพราะเป็นพ้ึนฐานของการดูแลคนไข้ของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่แล้ว 

ข้อ ๗ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ 
ต้องกระท าในสถานพยาบาลดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๗ การยุติการต้ังครรภ์ตามข้อบังคับน้ีให้กระท าในสถานพยาบาล
ของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ข้อ ๗ ของใหม ่
หมายถึงกระท าได้ทั้งใน 



     (๑) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทั้งน้ี โดย
สามารถปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ได้
ตามความเหมาะสม  
     (๒) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์
ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห ์

 สถานพยาบาลของ รัฐ / เอกชน 

 คลินิกเวชกรรม 

 การปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทาง
การแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเวช
กรรม (เช่น Comprehensive Safe Abortion 
Care ขององค์การอนามัยโลก) 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการ
ต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ีจะต้องท ารายงานเสนอ
ต่อแพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอร์มที่แพทย
สภาก าหนด 

- - 

ข้อ ๙i ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้กระท าการยุติการ
ต้ังครรภ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้ถือว่าผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้น้ันไม่รักษามาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- - 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการ
ต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ีให้ถือว่าได้กระท า ตาม
มาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

- - 

 ข้อ ๘ ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
นี ้

- 
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