
จากข้อบังคับแพทยสภาสู่การปฏิบัติ 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ฉบับใหม่ 

ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ๒๕๔๖ 

 

ข้อบังคับใหม ่ ขยายความ 
ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถยุติการตั้งครรภไ์ด้ตามหลกัเกณฑ์ 
ดังนี ้

   (๑) การยุติการตั้งครรภต์ามมาตรา  ๓๐๕  (๑)  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา  เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจาก 

      (ก) ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์  หรือ 
      (ข) ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท าการ
ยุติการต้ังครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน 
 
    
 
(๒)  การยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
      (ก) ทารกที่คลอดออกมามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะมีความผดิ

ข้อ ๔ 
 
มาตรา  ๓๐๕  (๑) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายตอ่สุขภาพทางกาย 
หรือ จิตใจของหญิงนั้น กฎหมายใหม่แยกปัญหาสุขภาพ กายและใจ ออกจากกัน 
(ก) ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์นั้น แพทยผ์ู้ยุติการตั้งครรภอ์าจปรึกษาแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ประเมิน

สขุภาพ/ปรับยา/หรือร่วมดูแลก่อนยุติการตั้งครรภ ์
(ข) ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ จะต้องมีข้อมลูเรื่องการประเมินสุขภาพจิต และลงบันทึกการวนิิจฉัยไว้ในเวช

ระเบียน โดยต้องได้รบัการรบัรองหรือเห็นชอบจากแพทย์อีกคนทีไ่มใ่ช่ผู้ท าการยุติการตั้งครรภ ์
การคัดกรองโรคซึมเศร้า อาจใช้แบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต: 2Q, 9Q ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 13 ขึ้นไปสมควรส่งพบ
แพทย์เพือ่ดูแลเรื่องซึมเศร้า 
 

มาตรา ๓๐๕ (๒) ทารกทุพพลภาพ พิการ 
จ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภเ์นื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมเีหตุผลทางการแพทย์อันควรเช่ือได้ว่าหากทารกคลอด
ออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง เช่น มีความพิการอย่างรุนแรง เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่าง
ร้ายแรง หรือทุพพลภาพประการอืน่อย่างร้ายแรง ได้แยกประเด็นของทารกออกมาจากหญิง และ ระบคุวามผิดปกติของ
ทารกไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง ทางกายภาพ ทางพันธุกรรม ทุพพลภาพ หรือทุพพลภาพประการอื่น (เช่น teratogenic 
effect จากยาที่ใช้ การติดเชื้อ เปน็ต้น) 
(ก) ตามมาตรฐานวิชาชีพ แพทย์สามารถให้ค าแนะน าทางทางพันธุศาสตร์ไดด้้วยตนเอง 

จัดทำโดย
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
นายพชร ศรีปน



ปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง เช่น มีความพิการอย่างรุนแรง 
เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพประการอื่น อย่าง
ร้ายแรง 

      (ข) มีการให้ค าปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ (genetic 
counseling) แก่หญิงตั้งครรภ ์
     (ค) มีการบันทึกผลการตรวจ  การให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าทาง
พันธุศาสตร์  และข้อบ่งช้ี  ไว้ในเวชระเบียน 
     (ง) จะต้องได้รับการรับรองหรอืเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่มิใช่ผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน 
 
   (๓) การยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๓)  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา หญิงต้องยืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมว่าตนตั้งครรภ์เนื่องจากมีการกระท าความผดิเกี่ยวกับเพศ โดยหญิง
อาจให้ข้อเท็จจริงประกอบการยนืยันดังกล่าวได ้
   
 
 
 
 
 
 
 
(๔) การยุติการตั้งครรภต์ามมาตรา ๓๐๕ (๔) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   หรือแนะน าส่งต่อตามระบบ

 
 
 
(ข) ใหบ้ันทึกผลการตรวจ การสืบค้น genetic testing อัลตราชาวนด์ การตรวจทางห้องปฏิบตัิ ค าแนะน า และข้อบ่งช้ีไว้

ในเวชระเบียน 
(ค) ต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากแพทย์อีกคนที่ไม่ใช่ผู้ท าการยตุิการตั้งครรภ ์

 
 
 
 

มาตรา ๓๐๕ (๓) ต้ังครรภ์เนื่องจากมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ 
- หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภเ์นื่องจากมกีารกระท าความผดิเกี่ยวกับเพศ หมายถึงประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ท้ังหมด-ความผดิเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276 - 287/2) โดยไม่ต้องวินิจฉัยลงไปว่าอยู่ในมาตราใด 
- การยืนยันนั้น ใหห้ญิงยืนยันข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) เพื่อเป็นหลักฐานไว้กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ว่าเป็นการตั้งครรภเ์นื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งข้อเท็จจริงท่ีเป็นหนังสือน้ันกฎหมายไม่ไดเ้รียกร้องถึง
ขนาดว่าหญิงนั้นจ าต้องด าเนินการตามกระบวนการยตุิธรรมให้เสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด  
- ข้อเท็จจริงประกอบการยืนยัน เช่น วันเวลาที่เกิดเหตุ พฤติการณท์ี่เกิดขึ้นมีอย่างไร (ตัวอย่าง เกิดจากการข่มขืนหรือ ถูก
ล่อลวง บังคับ ข่มขู่หรือ หญิงยินยอมแต่มีอายตุ่ ากว่า 15 ปี เป็นต้น 
- บางกรณีที่อาจจะต้องมีการด าเนนิคดีต่อ เช่น หญิงมีอายตุ่ ากว่า 15 ปี น้ัน การ counseling จะอยู่ในข้ันตอนหนึ่งของ
การให้ Option counseling และการดูแลหญิงท่ีจะยตุิการตั้งครรภแ์บบองค์รวมอยู่แล้ว (Comprehensive safe 
abortion care) 
 
มาตรา ๓๐๕ (๔) กรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 
หญิงซึ่งมีอายุครรภไ์ม่เกินสิบสองสปัดาห์ยืนยันท่ีจะยุติการตั้งครรภด์ว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง: 



ของสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า 
 
 
 
 
 
 
(๕) การยุติการตั้งครรภต์ามมาตรา  ๓๐๕  (๕) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ต้องมีเอกสาร แสดงว่าไดร้บัการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก
จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด   ในกรณีทีต่้องส่ง
ต่อให้แนะน าส่งต่อ ตามระบบของสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า 
  

- ควรมีการให้ข้อมลูค าปรึกษาทางเลือกแก่หญิงน้ัน (Option counseling) เพื่อที่หญิงจะได้มีการไตร่ตรอง ทบทวน หลัง
ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน รวมทั้งมีช่องทางการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
(ตามพรบ.การป้องกันและแกไ้ขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ช่ึงมีทั้งหมด 6 กระทรวง) แล้วหญิงอาจเปลี่ยนใจและเลือกที่จะ
ตั้งครรภ์ต่อ 
- การเลือกจะยุติการตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามความประสงค์ของหญิงนั้น หรือแนะน าส่งต่อตามระบบของสถานพยาบาลโดย
ไม่ชักช้าเพราะอายุครรภ์จะมากข้ึน 
 
มาตรา ๓๐๕ (๕) อายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสปัดาห์ 

- มาตรา ๓๐๕ (๕) นี้ก าหนดไว้เพื่อใหมี้ทางออกส าหรับกรณีทีห่ญิงอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จะ

ได้มีการไตร่ตรอง รับรู้ช่องทางของความช่วยเหลือ ซึ่งมีหลายมติิ และเป็นหนา้ที่ของรัฐที่ต้องจัดหาให้ โดยอิงตาม พรบ. 
การป้องกันและแกไ้ขการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น โดยมหีลักเกณฑเ์ป็นไปตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
- ขั้นตอนคือหญิงท่ีต้องการจะยุตกิารตั้งครรภ์ให้แจ้งความประสงคด์ังกล่าวต่อหน่วยบริการปรึกษาทางเลือกที่กรมอนามยั
ให้การรับรอง เพื่อด าเนินการให้หญิงนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก พร้อมได้รบัเอกสารเพื่อแสดงว่า
ได้รับการตรวจและค าปรึกษาทางเลือกแล้ว 
- กรณีทีห่ญิงนั้นต้องการยตุิการตั้งครรภ์ การบริการยุติการตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา พร้อมกับการ
ดูแลแบบองค์รวม Comprehensive safe abortion care 
- มคีวามช่วยเหลือจาก 6 กระทรวง ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น 
หากหญิงมีอายุครรภ์เกินยี่สิบสัปดาห์ 
-  ให้หน่วยบริการปรึกษาทางเลือกด าเนินการเพื่อให้หญิงได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือได้รบัการจดัสวสัดิการสังคม ที่
เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไปตามประกาศนี ้
- แต่หากมีเหตยุุติการตั้งครรภ์อื่น ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) (๒) หรือ (๓) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ใหด้ าเนินการตาม
ข้อบังคับแพทยสภา 
ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา 305 (1) – (3) หญิงสามารถยุติการต้ังครรภ์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองอายุครรภ์ 
 
สรุปขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา ๓๐๕ (๕) เป็นไปตามตารางแนบท้ายนี ้



ข้อ ๕ การยุติการตั้งครรภ์ในหญิงท่ีอยู่ในสภาวะที่เกีย่วกับความผิดปกติ
ทางร่างกายหรือจิตใจ ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับความ
ยินยอมจาก ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ปกครองดูแล 
         
   ในกรณีที่ไม่มผีู้ที่จะให้ความยินยอมแทนไดต้ามวรรคหนึ่ง หรอืมีแต่
บุคคลดังกลา่วไม่ให้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตุอันสมควรหรือมี
ผลประโยชน์ขัดกันกับหญิง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจท าการยตุิการ
ตั้งครรภ์ให้หญิงได้หากเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของหญิงนั้น 

การตัดสินใจ/ หรือ ให้ความยินยอมนั้น 

 หญิงสามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 

 กรณีที่ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง เช่น มีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ให้ใช้ตามหลักกฎหมาย. 

 ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ ผู้ที่มีอ านาจปกครองผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมาย แมไ้ม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงตามสายเลือดกับ
ผู้เยาว์....พ่อเลี้ยง แมเ่ลี้ยงท่ีจดทะเบียนรับผูเ้ยาว์เป็นบตุร หรือไดร้ับมอบอ านาจจากศาลให้ใช้อ านาจปกครอง พ่อเลี้ยง 
แม่เลี้ยงก็เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ..ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ และผู้แทนตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

 ผู้ปกครองดูแลเป็นบุคคลที่ดูแลหญิงนั้นตามข้อเท็จจริง เช่น เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลในสถานพินิจ เป็นต้น 

 ถ้าไม่สามารถด าเนินการตามข้อข้างต้นได้ให้แพทย์กระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของหญิงนั้น 
ข้อ ๖ การวินิจฉัยอายุครรภ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๖ อายุครรภ์ 
ไม่ก าหนดรายละเอียดเรื่องอายุครรภ์เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในทางปฎิบัติ เพราะเป็นพึ้นฐานของการดูแลผู้ป่วยของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่แล้ว เช่น คิดจากประจ าเดือนครั้งสุดทา้ย ขนาดมดลูก หรือตรวจด้วยอัลตราชาวนด ์

ข้อ ๗ การยุติการตั้งครรภต์ามข้อบังคับนี้ให้กระท าในสถานพยาบาล
ของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ข้อ ๗ สถานที่ให้บริการ 
หมายถึงกระท าการยุติการตั้งครรภ์ได้ทั้งใน 

 สถานพยาบาลของ รัฐ / เอกชน 

 คลินิกเวชกรรม 

 การปฏิบัตเิกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (เช่น Comprehensive 
Safe Abortion Care ขององค์การอนามัยโลก) 

๘ ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามข้อบังคับนี้ 

- 

ประกาศ ณ วัน 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  
 

  



ตารางแนบท้าย 
แผนภูมติาม 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 



 

 

แบบฟอรม์รายงานการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย์ 
1. ช่ือสถานพยาบาล / โรงพยาบาล ............................................. จังหวัด........................................................ 
2. วันท่ีท าการยุติการตั้งครรภ์ (ว.ด.ป.) …………………………………………………….. ............................................... 
3. ผู้รบับริการการยตุิการตั้งครรภ ์
HN./CN. ………………………………………………………………………………………………………อายุ .................................. 
สถานภาพสมรส     (   )  โสด        (   )  คู่         (   )  หม้าย       (   )   หย่า    (   ) ไม่ทราบ 
4. อายุครรภโ์ดยทางคลินิก / อัลตร้าซาวด์ ................................................สัปดาห ์
5. จ านวนบุตรที่มีชีวิต ............. คน     เคยแท้ง ....... ครั้ง     (   )  แท้งเอง   (   ) ท าแท้ง 
6. เหตผุลที่ท าการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 305  แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
( ) มาตรา 305 (1) 
( ) หญิงตั้งครรภ์มีปญัหาสุขภาพทางกาย 
( ) หญิงตั้งครรภ์มีปญัหาจติใจ 
ระบุโรค/อาการ ………………………………………………………………………………………………………..……………. 
( ) มาตรา 305 (2) ทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง 
ระบุโรค/อาการ …………………………………………………………………………….………………………. 
( ) มาตรา 305 (3) หญิงมีครรภเ์นื่องจากมีการกระท าความผดิเกี่ยวกับเพศ 
( ) มาตรา 305 (4) หญิงมีอายุครรภไ์ม่เกินสิบสองสัปดาห ์
( ) มาตรา 305 (5) หญิงมีอายุครรภเ์กิน 12-ไมเ่กิน 20 สัปดาห ์
7. วิธีการที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายวิธี) 
7.1  (  ) ศัลยกรรม เครื่องดูดสุญญากาศ MVA, EVA 
7.2 ใช้ยา (   ) Mifepristone and Misoprostol           (   ) Misoprostol 
8. การคมุก าเนิดหลังการยุติการตัง้ครรภ์ครั้งนี้ 
(   )  ไมค่มุก าเนิด    (   )  คุมก าเนิด   ระบุ ………………………………………………………………….…………… 
9. ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหลังการยุติการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายขอ้) 
(   )  ไมม่ี 
(   )  มี  (   )  ติดเชื้อในกระแสเลอืด (   ) ตกเลือด (   )  มดลูกทะลุ (  ) เสียชีวิต 
(   )  อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................................................. 
10. แพทยผ์ู้รายงาน (ช่ือ-สกุลแพทย์ ค าน าหน้าแพทย)์ ................ เลขท่ีใบอนุญาตแพทย์ผูร้ายงาน.......................... 
 
รายงานวันท่ี (ว.ด.ป.) ……………………………………………………….. 

 
 
 
 


