
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกในการยตุิการตั้งครรภ์ 

ตามมาตรา  ๓๐๕  (๕)  แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่มาตรา  ๓๐๕  (๕)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ก าหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 
สิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับค าปรึกษา
ทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น   ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติ 
การตั้งครรภ์  เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐๕  (๕)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“การให้ค าปรึกษาทางเลือก”  หมายความว่า  การให้ค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ด้วยข้อมูล 

ที่หลากหลาย  ถูกต้อง  และรอบด้านตามประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพเวชกรรม   
“ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น”  หมายความว่า   
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  นักจิตวิทยา  หรือนักวิชาการสาธารณสุข  ซึ่งปฏิบัติงาน 
ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรึกษาทางเลือกในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  หรือ   
(๓) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรึกษาทางเลือกในองค์กรภาครัฐ   องค์กรภาคเอกชน   

หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่กรมอนามัยให้การรับรอง 
“หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก”  หมายความว่า  สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน   

หรือองค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่กรมอนามัยให้การรับรอง   
ที่มีบริการให้ค าปรึกษาทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์ 

“ข้อบังคับแพทยสภา”  หมายความว่า  ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติ
การตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา  ๓๐๕  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
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ข้อ 3 หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ที่ประสงค์จะยุติ 
การตั้งครรภ์  ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อหน่วยบริการปรึกษาทางเลือกเพ่ือด าเนินการให้หญิงนั้น  
เข้าสู่กระบวนการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือก 

การแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง  หญิงอาจแจ้งด้วยตนเอง  เป็นหนังสือ  ทางโทรศัพท์  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ให้กรมอนามัยประกาศรายชื่อหน่วยบริการปรึกษาทางเลือกตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบ 
ข้อ 4 เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ตามข้อ  3  ให้หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก

ด าเนินการให้หญิงได้รับการตรวจวินิจฉัยอายุครรภ์ของหญิงจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับ
แพทยสภา   

(๑) ในกรณีที่ผลการตรวจปรากฏว่าหญิงมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์  
ให้หน่วยบริการปรึกษาทางเลือกด าเนินการเพ่ือให้หญิงได้รับการปรึกษาทางเลือก 

(๒) ในกรณีที่ผลการตรวจปรากฏว่าหญิงมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์  หากหญิงยืนยัน 
ที่จะยุติการตั้งครรภ์  ให้ด าเนินการเพ่ือให้หญิงได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับแพทยสภา   

(๓) ในกรณีที่ผลการตรวจปรากฏว่าหญิงมีอายุครรภ์เกินยี่สิบสัปดาห์  ให้หน่วยบริการปรึกษา
ทางเลือกด าเนินการเพ่ือให้หญิงได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม 
แก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไป  แต่หากมีเหตุยุติการตั้งครรภ์อื่นตามมาตรา  ๓๐๕  (๑)  (๒)   
หรือ  (๓)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ให้ด าเนินการตามข้อบังคับแพทยสภา 

ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  เมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางเลือกแก่
หญิงตั้งครรภ์ตามที่กรมอนามัยก าหนดและขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยแล้ว   ให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ทางเลือกตามประกาศนี้ 

ข้อ 6 การให้ค าปรึกษาทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์  ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกค านึงถึงหลักการ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับฟังปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 
(๒) การไม่ตีตราหรือตัดสินเกี่ยวกับการกระท า   การให้ถ้อยค า  การแสดงทัศนคติ    

หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ของหญิงตั้งครรภ์ 
(๓) การให้ข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น  ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม  ได้แก่   

ความเสี่ยง  ความปลอดภัย  ข้อห้ามทางการแพทย ์ รวมถึงข้อมูลอื่น  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือก 
อย่างรอบคอบ  ทั้งด้านการตั้งครรภ์ต่อและการยุตกิารตัง้ครรภ์  เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนชวีติ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเงื่อนไขชีวิตของหญิง  สามารถปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพของตนเอง  
และรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจได้   

(๔) การให้อิสระ  ไม่โน้มน้าว  และไม่บีบบังคับให้หญิงตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่ง 
(๕) การรักษาความลับในการให้ค าปรึกษาทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์   
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ข้อ 7 การให้ค าปรึกษาทางเลือกให้ด าเนินการโดยเร็วและค านึงถึงอายุครรภ์ของหญิง 
ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหากต้องมีการยุติการตั้งครรภ์ 

ข้อ 8 เมื่อหญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ได้รับค าปรึกษา
ทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกออกเอกสารตามแบบที่กรมอนามัยก าหนดแก่หญิง  
เพ่ือแสดงว่าได้รับการตรวจและรับค าปรึกษาทางเลือกตามประกาศนี้แล้ว   โดยอาจท าในรูปแบบของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) หากหญิงนั้นยืนยันที่จะตั้งครรภ์ต่อ  ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกด าเนินการให้หญิงได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ  หรือได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไป 

(๒) หากหญิงนั้นยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์  ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกด าเนินการให้หญิง
ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับแพทยสภา  หากหญิงนั้นประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ 
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าแนวทางการดูแลช่วยเหลือ  หรือการจัดสวัสดิการสังคม 
ที่เหมาะสมแก่หญิงที่จะด าเนินการยุติการตั้งครรภ์ดังกล่าวด้วย   

ข้อ 9 ในระหว่างการด าเนินการตรวจหรือให้ค าปรึกษาทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์    
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้หรือกรณีเป็นไปตามมาตรา   ๓๐๕  (๑)  (2)  (3)  และ  (๔)   
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกอาจให้ค าแนะน า 
แก่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือด าเนินการยุติการตั้งครรภ์หรือด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องก าหนด   

ข้อ ๑0 ในระยะเริ่มแรก  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา
ทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์อยู่ก่อนแล้ว  ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือกตามประกาศนี้ได้    
โดยยังไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามข้อ  5  แต่ต้องไม่เกิน  365  วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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