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เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การเร่งรัดจัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (5) และการประชาสัมพันธส์ร้างความเข้าใจเร่ือง
กฎหมายท าแท้งฉบับใหม่นีอ้ย่างกว้างขวาง 

ประเทศไทยไดแ้กไ้ขประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยการท าแทง้ ตามพระราชบญัญัติแกไ้ขประมวล

กฎหมายอาญา ฉบบัที่ 28 มีผลบงัคับใชต้ัง้แต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บดันีผ้่านไป 16 เดือนแลว้ 

พบว่ากฎหมายลกูตามมาตรา 305(5) ซึ่งคือหลกัเกณฑแ์ละการตรวจและรบัค าปรกึษาทางเลือก ก็ยงัไม่มี

การประกาศใชแ้ต่ประการใด ทั้งที่ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการที่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางด้าน

นิติศาสตร ์ผูแ้ทนหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งตามกฎหมาย และผูแ้ทนภาคประชาสงัคม รวมทัง้ตัวแทนจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกาจ านวนหลายครั้ง จนปรากฏเป็นร่างประกาศฯ น าไปเปิดประชาพิจารณ์และ

ปรบัแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่ตน้เดือนเมษายน 2564 แต่จนถึง ณ เวลานีก้็ยงัไม่มีการประกาศกฎหมายอนุ

บญัญัติฉบบันีแ้ต่ประการใด 

การยุติการตั้งครรภถื์อเป็นบริการสุขภาพตามนิยามความหมายขององคก์ารอนามัยโลก ความ

ล่าชา้ของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดท าประกาศหลกัเกณฑแ์ละการตรวจและรบัค าปรึกษาทางเลือก

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ท าให้ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ

และสังคม ส่งผลผู้หญิงที่ตั้งครรภไ์ม่พร้อมที่อายุครรภเ์กิน 12 สัปดาหแ์ต่ไม่ถึง 20 สัปดาห ์เสีย

โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายใหม่ที่บัญญัติขึน้มานี้ นอกจากนี ้

การชะลอการขับเคลื่อนความเขา้ใจในภาพรวมเนื่องจากรอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  ยังส่งผลให้

ผูห้ญิงจ านวนมาก รวมทัง้ผูใ้หบ้ริการสขุภาพ เขา้ใจคลาดเคลื่อนว่าการท าแทง้ในอายุครรภท์ี่มากกว่า 12 

สัปดาหน์ั้นผิดกฎหมาย จึงแสวงหาการท าแทง้ที่ไม่ปลอดภัยนอกระบบบริการสุขภาพซึ่งท าใหเ้สี่ยงต่อ

สขุภาพและการสญูเสียชีวิตโดยไม่จ าเป็น ส าหรบักลุ่มที่เลือกตัง้ครรภต่์อไปภายใตค้วามไม่พรอ้มนัน้ ขาด

ขอ้มลูจากการปรกึษาทางเลือกว่าสามารถขอรบัความช่วยเหลือทางสวสัดิการสงัคมเพื่อการเลีย้งดบูุตรได้

หากเลือกตั้งครรภต่์อไป ทั้งที่การตั้งครรภ ์คลอด และเลีย้งดูทารกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในปี 
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2564 นับเป็นความทา้ทายที่ยากยิ่ง และไม่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรก์ารเกิดที่มีคุณภาพของกระทรวง

สาธารณสขุ 

การที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถประกาศหลักเกณฑ์และการตรวจและรับค าปรึกษา

ทางเลือกได้ ยังส่งผลต่อการขับเคลื่อนความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยการท าแท้งฉบับใหม่ใน

ภาพรวมดว้ย ทัง้นีพ้บว่าบุคลากรสขุภาพจ านวนมากยงัมีความเขา้ใจคลาดเคลื่อนในกฎหมายนี ้อาทิเช่น 

ยงัคงเขา้ใจว่าการท าแทง้ผิดกฎหมายทุกกรณี หรือท าไดถ้ึงอายุครรภ ์12 สปัดาหเ์ท่านัน้ ผูห้ญิงที่ตัง้ครรภ์

จากความผิดทางเพศก็ตอ้งไปแจง้ความกับต ารวจก่อนจึงจะไดร้บับริการ เป็นตน้ นอกจากนี้ยังพบว่า
สถานบริการสุขภาพของรัฐจ านวนมากยังไม่เปิดบริการสุขภาพด้านการยุติการตั้งครรภ ์แม้ใน
อายุครรภต์ ่ากว่า 12 สัปดาห ์ซึ่งไม่มีความผิดทางอาญาใด ๆ  ส่งผลให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภไ์ม่พร้อม
จ านวนมากยังต้องใช้บริการท าแท้งเถ่ือน ทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับการท าแท้งที่ถูก
กฎหมาย สถานการณ์ดังกล่าวท าให้เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายน้ันอาจไม่มีผลท าให้ผู้หญิงที่

ตั้งครรภไ์ม่พร้อมทีเ่ลือกยุติการตั้งครรภ ์ได้รับบริการทีป่ลอดภัยตามเจตนารมณข์องกฎหมายนี ้

 จากปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทางเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

รว่มกบัสมาคมพฒันาเครือข่ายอาสา RSA และภาคีดงัมีรายนามขา้งลา่งนี ้จึงมีขอ้เสนอต่อรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ ดงัต่อไปนี ้

1. เร่งรดัใหป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละการตรวจและรบัค าปรึกษาทางเลือก ตามประมวลกฎหมาย

อาญาว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์ มาตรา 305(5) มีการประกาศใช้โดยเร็ว  ทั้งนี ้หาก

สาระส าคัญของประกาศหลกัเกณฑแ์ละการตรวจและรบัค าปรึกษาทางเลือก แตกต่างจาก

ฉบบัที่เคยไดม้ีการท าประชาพิจารณไ์ปแลว้ ขอใหพ้ิจารณาใหม้ีการท าประชาพิจารณอี์กครัง้

ก่อนลงนามโดยรฐัมนตรี 

2. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและสรา้งความเข้าใจให้สถานบริการสุขภาพในสังกัดของ

กระทรวงสาธารณสุข ใหบ้ริการยุติการตั้งครรภด์ว้ยเกณฑท์ี่สอดคลอ้งกับขอ้กฎหมายตาม

มาตรา 305 ทกุอนมุาตรา โดยเฉพาะในกรณีที่อายุครรภน์อ้ยกว่า 12 สปัดาหต์ามมาตรา 305 

(4) ใหไ้ดร้บับริการจริงที่สอดคลอ้งกับสิทธิตามกฎหมาย เพื่อใหก้ารท าแทง้เถ่ือนลดและหมด

ไปจากประเทศไทย 
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3. สรา้งและพฒันาระบบสง่ต่อบรกิารยติุการตัง้ครรภท์ี่ชดัเจนและเป็นจรงิ ส าหรบัโรงพยาบาลใน

ระดับชุมชนที่ศักยภาพดา้นการรกัษามีอย่างจ ากัด โดยเฉพาะในกรณีที่อายุครรภส์ูงกว่า 12 

สปัดาหท์ี่เขา้ข่ายตามเกณฑข์องกฎหมาย ใหเ้ขา้ถึงบรกิารไดอ้ย่างไม่ชกัชา้เนื่องจากอายุครรภ์

ที่สงูขึน้คือความเสี่ยงสขุภาพที่เพิ่มขึน้  

4. สรา้งและพัฒนากลไกรองรบัที่ชัดเจน ส าหรบัหญิงตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มที่เลือกตัง้ครรภต่์อตาม

มาตรา 305(5) ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือในด้านโอกาสการศึกษาและสวัสดิการสังคมอย่าง

เพียงพอ เพื่อให้สามารถตั้งครรภ์ต่อ คลอดบุตร และเลี ้ยงดูบุตรได้อย่างสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการเกิดที่มีคณุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบสนองขอ้เรียกรอ้งขา้งตน้ต่อสาธารณชนทั่วไปโดยเรว็ดว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ                                                               
 
 

(รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ) ผูป้ระสานงาน 
เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผูห้ญิงที่ทอ้งไม่พรอ้ม 

   ในนามภาคีที่ร่วมลงนามต่อไปนี ้
รายชื่อภาคีทีร่่วมลงนาม 

1. สมาคมพฒันาเครือข่ายอาสา RSA 
2. กลุ่มท าทาง 
3. สายด่วน 1663 มลูนิธิเขา้ถงึเอดส ์
4. สมาคมเพศวิถีศกึษา 
5. มลูนิธิเพื่อนพนกังานบรกิาร (SWING) 
6. มลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้นเอดส ์
7. แผนงานสขุภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 
8. เครือข่ายสขุภาพและโอกาส 
9. เครือข่ายผูห้ญิงในระบบหลกัประกนัสขุภาพมาตรฐานเดยีว 
10. Women Help Women, Thailand 
11. Women on Web, Thailand (วเีม่น ออน เว็บ/ ประเทศไทย) 
12. Queer Riot 
13. V-Day Movement  
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14. มลูนิธิส่งเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  
15. มลูนิธิหญิงชายกา้วไกล 
16. มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน(north net) จงัหวดัเชียงใหม ่
17. มลูนิธิเครือขา่ยเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนษุยชน 
18. สหทยัมลูนิธิ 
19. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน 
20. เครือข่ายเดก็และเยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม 
21. เครือข่ายความหลากหลายทางเพศภาคอิสาน 
22. คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตย 
23. สถาบนัส่งเสรมิบทบาทพ่อแม่เพื่อสงัคม (สพมส.)  
24. สถาบนันวตักรรมทางการศกึษา 
25. สมาคมพราว (สมทุรสาคร)  
26. สมาคมเครือขา่ยพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู ้(สพร.) 
27. องคก์รสรา้งสรรคอ์นาคตเยาวชน  
28. องคก์รน า้ควา้นหลากสี จงัหวดัพะเยา 
29. กลุ่มทีค พลงัทรานส ์ชมุชนชายขา้มเพศ ทอม (FTX) 
30. กลุ่มเยาวชนศีขรภมูิ (Sikhoraphom Youth) 

31. กลุม่ฅนวยัใส จงัหวดัเชียงใหม ่
32. สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายเพื่อการพฒันา 
33. เครือข่ายสรา้งเสรมิและพฒันา Gender Studies and Justice in Thailand 
34. เครือข่ายสลมัสี่ภาค 
35. ศนูยส์ตรีศกึษา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
36. มลูนิธิผูห้ญิง 

 


