
เอกสารแนบที ่1 

แนะนาํเครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 

เครอืข่ายสนบัสนุนทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไม่พรอ้ม เป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาควชิาการ รวมทัง้ส ิน้ 62 องคก์ร ทีทํ่างานในดา้น เพศศกึษา อนามัยเจรญิพันธุ ์การ
วางแผนครอบครัว การปรกึษาทางเลอืกเมือ่ทอ้งไมพ่รอ้ม การยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภัย การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูถ้กูกระทําดว้ยความรนุแรงหรอืคกุคามทางเพศ รวมทัง้สถานทีพั่กพงิ บา้นพักรอคลอด การ
เลีย้งดอูปุการะเด็กเป็นบตุรบญุธรรม และกลุม่สนับสนุนแมพ่อ่เลีย้งเดีย่ว 

เครอืขา่ยฯ รวมตัวครัง้แรกในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2550 โดยมวีัตถุประสงคใ์นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณ์การทํางานสําหรับผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม แสวงหาทศิทาง และความร่วมมอืในการทํางาน
ร่วมกันเพือ่ใหผู้ห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม ไดม้ทีางออกทีเ่หมาะสมกับเงือ่นไขชวีติต่อไป ในปีแรกของการ
รวมตัว เครอืขา่ยฯ มสีมาชกิทัง้ส ิน้ประมาณ 10 องคก์ร และขยายเป็น 20 องคก์รในปี พ.ศ. 2552 โดย
มกีารเพิม่จํานวนสมาชกิมากขึน้ตามลําดับ ตอ่มาเมือ่ปัญหาทอ้งไม่พรอ้มเป็นทีส่นใจของสาธารณชน 
เครอืขา่ยฯ ไดข้ยายเพิม่เป็น 45 องคก์ร และปัจจุบัน ปี 2555 เครอืขา่ยมอีงคก์รสมาชกิ จํานวน 62 
องคก์ร 

รายนามสมาชกิเครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืกของผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม (กรกฏาคม 2555) 

1. สํานักบรหิารการสาธารณสขุ สํานักปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

หนว่ยงานภาครฐั 

2. สํานักอนามัยการเจรญิพันธุ ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
3. คณะทํางานดา้นการดแูลผลกระทบจากการตัง้ครรภ ์คณะแพทยศาสตร ์            
4. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลตํารวจ 
5. สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสมทุรปราการ 
6. ศนูยน์เรนทรพึง่ได ้และฝ่ายสวสัดกิารสงัคม โรงพยาบาลสมทุรปราการ 
7. ศนูยพ์ทัิกษ์สทิธเิด็กและสตร ีวทิยาลยัแพทยศ์าสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล 
8. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธาน ี
9. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลพระสมทุรเจดยีส์วาทยานนท ์จังหวดัสมทุรปราการ 
10. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลบางจาก จังหวดัสมทุรปราการ 
11. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 
12. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลบางบอ่ จังหวดัสมทุรปราการ 
13. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลเวชการณุรัศมิ ์ 
14. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ จังหวดันครสวรรค ์
15. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
16. ศนูยค์ุม้ครองเด็กและสตร ีโรงพยาบาลขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 
17. ศนูยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษโรงพยาบาล 
18. ชมรมพยาบาลชมุชนแหง่ประเทศไทย 



19. สํานักนโยบายและยทุธศาสตร ์สํานักปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
20. สํานักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
21. สํานักนโยบายและแผน สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
22. สํานักโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
23. สํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
24. สํานักป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้หญงิและเด็ก กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร  กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
25. สํานักคุม้ครองสวสัดภิาพหญงิและเด็ก กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
26. กลุม่ทีป่รกึษากรมสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 
27. กองบงัคบัการและปราบปรามการกระทําผดิเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ
28. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแหง่ชาต ิ                                         
29. คลนิคิวยัรุน่-บางรัก สํานักโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ 

 30.สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 31. วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาด 
 32. บา้นพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม  
 33. บา้นพักเด็กและครอบครัว จ.ศรสีะเกษ 
 34. บา้นพักเด็กและครอบครัว จ.สมทุรปราการ 
 

31. องคก์ารแพธ 

หนว่ยงานภาคเอกชน 

32. มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ 
33. มลูนธิเิพื่อนหญงิ 
34. สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน 
35. สมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทยฯ  
36. สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี
37. มลูนธิเิครอืขา่ยครอบครัว 
38. สหทัยมลูนธิ ิ
39. โครงการบา้นพระคณุ ภายใตม้ลูนธิคิรสิตจักรลเูธอรแ์รน 
40. กลุม่บรูณาการแรงงานสตร ี 
41. ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยผูห้ญงิทีอ่ยูร่ว่มกับเชือ้เอชไอว ี
42. ศนูยธ์ารทพิย ์
43. องคก์ารเฟรนดอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
44. มลูนธิเิพือ่นเยาวชนเพือ่การพัฒนา 
45. บา้นสขุฤทัย คณะภคนิศีรชีมุพาบาล 
46. Concept Foundation 



47. มลูนธิผิูห้ญงิ 
48. Women on web 
49. มลูนธิศินูยพ์ทัิกษ์สทิธเิด็ก 
50. เครอืขา่ยครอบครัวเฝ้าระวงัและสรา้งสรรคส์ือ่ 
51. กองทนุประชากรแหง่สหประชาชาต(ิUNFPA) 
52. ชมรมครอบครัวพอเพยีง 
53. มลูนธิเิพือ่เยาวชนชนบท(มยช.) 
54. โครงการเครอืขา่ยครอบครัวเลีย้งเดีย่ว 
55. มลูนธิเิพือ่การฟ้ืนฟพัูฒนาเด็กและครอบครัว 
56. บา้นเด็กโสสะ 
57. มลูนธิศิภุนมิติรแหง่ประเทศไทย 
58. สํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

 

59. สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล 

หนว่ยงานวชิาการ 

60. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
61. ภาควชิาการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะพยาบาลศาสตร ์(ศริริาช) 

มหาวทิยาลัยมหดิล  
62. แผนงานสขุภาวะผูห้ญงิและความเป็นธรรมทางเพศ  

 

 

  



เอกสารแนบที ่2 
กรณีศกึษา  

สทิธปิระกนัสงัคมเพื่อยุตกิารต ัง้ครรภเ์มือ่ทารกในครรภม์คีวามผดิปกติ0

1 
 

 ผมเขยีนมาเพือ่ย ้า้เตอืนกนัครับ เพราะยงัไงเสยีก็ยงัมอีกีหลายคนทีไ่มท่ราบและไมใ่หก้ารดแูล
ผูห้ญงิไทยรว่มชาตขิองเราอยู ่ปลอ่ยใหเ้ขาตกระกําลําบากไปตามยถากรรม มาถงึตรงนี้ก็มเีรือ่งเลา่ให ้
ฟังกนัครับ  

 เมือ่ราวเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ผมมโีอกาสไดดู้แลคนทอ้งรายหนึ่ง คนนี้เธอฝากครรภท์ี่
โรงพยาบาลเอกชนภายใตส้ทิธิป์ระกันตน จากสํานักงานประกันสังคม (ปกส.) เธอไดรั้บการตรวจ
วนิจิฉัยทารกในครรภด์ว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูก่อนอายคุรรภ ์ 23 สัปดาห ์ แลว้พบวา่ทารกในครรภม์ี
ความผดิปกตคิือ มีความพกิารทางกายภาพของสมองอย่างรุนแรง (porencephaly with 
ventriculomegaly) ร่วมกับน้ําครํ่านอ้ยมากและเจรญิเตบิโตชา้ (fetal growth restriction and 
severe oligohydramnios) ซึง่หลังจากทราบการวนิจิฉัย เธอก็ไดรั้บการใหก้ารแนะนําปรกึษาและ
เลอืกทีจ่ะขอยตุกิารตัง้ครรภ ์โรงพยาบาลตน้สังกัดไดแ้จง้วา่ เธอไมส่ามารถใชส้ทิธิจ์ากการประกันตน
ไดจ้งึสง่ตวัมาทีโ่รงพยาบาลทีผ่มทํางานอยู ่จากนัน้โรงพยาบาลก็ไดจั้ดการเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภจ์น
เป็นที่ เรยีบรอ้ย ผมจงึไดห้ารอืกับหน่วยงานสทิธปิระโยชน์ของโรงพยาบาลเพือ่ดําเนนิการเรือ่งสทิธิ์
ของผูป้ระกันตน เขาก็ไดต้ดิต่อสอบถามและหารอืไปยังสํานักงานประกันสังคมของจังหวัดซึง่ผมได ้
แนบเอกสารใบประกาศขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารปฏบิัตเิกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภ์
ทางการแพทย ์ ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปใหด้ว้ย ซึ่งทาง
สํานักงาน ปกส.จังหวัดก็ยนืยันกลับมาวา่ ผูป้ระกันตนสามารถใชส้ทิธิไ์ด ้ทางเราจงึสง่เรือ่งกลับไปยัง
โรงพยาบาลตน้สังกัดของเขาเพือ่เก็บค่ารักษาพยาบาลครับ คําตอบทีไ่ดรั้บก็คอื เขาไม่ยนิดทีจีะ
จ่ายเงนิให ้ โดยมเีหตผุลวา่ ความผดิปกตขิองทารกไมไ่ดก้่อใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูป้ระกันตนโดยตรง
และไมใ่ชโ่รคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ ์

 เมือ่เป็นดังนั้นเราจงึแจง้ไปยัง ปกส.จังหวัด และที่น่ันเขาไดห้ารอืต่อไปยังกองประสาน
การแพทยแ์ละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และไดรั้บคําตอบมาวา่ “กรณีทีผู่ป้ระกันตนจําเป็นตอ้งยตุกิารตัง้ครรภ์
อนัเนือ่งมาจากปัญหาสขุภาพจติของหญงิมคีรรภ ์หากเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารปฏบิัตเิกีย่วกับการยุตกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูป้ระกันตนสามารถใชส้ทิธิป์ระกันสังคมในโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สทิธฯิได”้ ดังนัน้โรงพยาบาลตน้สังกัดจงึตอ้งรับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลของผูป้ระกันตนที่เกดิขึ้น
ทัง้หมด รวมแลว้ก็เป็นเงนิจา้นวน 4,641 บาท  

ทัง้ๆ ทีท่างหน่วยงานสทิธปิระโยชน์พยายามอธบิายใหฟั้งวา่ 
เราไดอ้า้งองิจากขอ้บงัคบัแพทยสภาฯ การแปลความหมายและการยนืยนัจาก ปกส.จังหวดั  

 ทัง้หมดทีไ่ดเ้ลา่มานี้ก็เพือ่บอกวา่ เราคงตอ้งตระหนักในสทิธิข์องผูป่้วยของเราเสมอครับ หาก
เราไม่ทราบ ไม่แน่ใจก็ควรตดิต่อสอบถามใหไ้ดค้วาม หน่วยงานสทิธปิระโยชน์ผูป่้วยก็เป็นอีก
หน่วยงานหนึง่ทีเ่ขาจะชว่ยเราไดค้รับ อยา่ลมืนะครับเราเป็นหมอ เราเป็นสตูนิรแีพทย ์ การชว่ยเหลอื
ผูห้ญงิตอ้งเป็นงานของเราครับ” 
                                                           
1 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149602 โดย ผศ.นพ.ธนพันธ ์ชบูญุ ภาควชิาสตูนิรเีวชศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149602�


เอกสารแนบที ่3 

การยตุกิารต ัง้ครรภท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

 การยตุกิารตัง้ครรภใ์นประเทศไทย อยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และ
มาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284  

ในมาตรา 305 ประกอบดว้ย 2 วรรคทีเ่กีย่วขอ้ง ทีก่ลา่ววา่การยตุกิารตัง้ครรภส์ามารถทําได ้

วรรคแรก คอื 1) การตัง้ครรภท์ี่ครรภนั์้นสง่ผลกระทบต่อสุขภาพมารดา โดย “สุขภาพ” ตาม
นยิามขององคก์ารอนามัยโลก รวมถงึสขุภาพกายและใจ ซึง่ภายใตข้อ้บังคับแพทยสภาฯ ระบุ
วา่ ในกรณีสขุภาพทางจติ แพทยส์ามารถใหก้ารวนิจิฉัยไดเ้ลยโดยทีไ่มต่อ้งปรกึษาจติแพทย ์
และ 2) กรณีทีท่ารกในครรภม์คีวามพกิารรุนแรง ซึง่ภายใตข้อ้บังคับแพทยสภาฯระบวุา่ ความ
รุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อสขุภาพจติของมารดาดว้ยเช่นเดยีวกัน เมือ่เป็นเช่นนี ้การยุตกิาร
ตัง้ครรภข์องผูห้ญงิทีไ่ดรั้บการตรวจวนิจิฉัยทารกในครรภแ์ลว้พบวา่มคีวามผดิปกตก็ิสามารถทํา
ได ้ 

วรรคที ่2

มาตรา 276 วา่ดว้ยการถกูขม่ขนืกระทําชําเรา  

 คอื การตัง้ครรภนั์น้เกดิขึน้จากความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอกี 5 มาตรา 
ดังตอ่ไปนีค้อื  

มาตรา 277 วา่ดว้ยการทําใหเ้ด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปีตัง้ครรภ ์ไมว่า่จะเป็นการสมยอมหรอืไมก็่
ตาม  

มาตรา 282, 283, 284 วา่ดว้ยการล่อลวงผูอ้ ืน่มาทําอนาจาร สนองความใคร่ โดยใชอ้บุาย
ล่อลวง บังคับ ข่มขู่ แมว้่าในทา้ยที่สุดอาจจะเกดิการสมยอมกันก็ตาม แต่ถา้มาจากสาเหตุ
ขา้งตน้ก็ถอืวา่เป็นการตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากความผดิทางอาญา 

 โดยสรปุ ภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 
และ 284 ประเทศไทยไดกํ้าหนดใหผู้ห้ญงิสามารถยตุกิารตัง้ครรภโ์ดยแพทยไ์ดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การตัง้ครรภนั์น้สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพทางกาย
2. การตัง้ครรภนั์น้สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ

ของผูห้ญงิ 
ทางใจ

3. ทารกในครรภม์คีวามพกิารรนุแรง  
ของผูห้ญงิ 

4. การตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากการถกูขม่ขนืกระทําชําเรา  
5. การตัง้ครรภใ์นเด็กหญงิทีอ่ายไุมเ่กนิ 15 ปี 
6. การตัง้ครรภม์าจากเหตลุอ่ลวง บังคับ หรอืขม่ขู ่เพือ่ทําอนาจาร สนองความใคร ่ 

 

  



ขอ้บงัคบัแพทยสภา 

หนา้ ๗ 
เลม่ ๑๒๒ ตอนที ่๑๑๘ ง ราชกจิจานุเบกษา ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๘ 

 
ขอ้บงัคบัแพทยสภา 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิก ีย่วกบัการยตุกิารต ัง้ครรภท์างการแพทย ์
 

ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) และดว้ยความเห็นชอบของสภานายกพเิศษตามมาตรา 
๒๕ แหง่พระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิีม่บีทบัญญัตบิาง
ประการเกีย่วกับการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิหก้ระทําได ้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 
คณะกรรมการแพทยสภาออกขอ้บังคับ ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรยีกวา่ “ขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารปฏบิัตเิกีย่วกับการยตุกิาร
ตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญานัน้จะกระทําได ้
เมือ่หญงิมคีรรภนั์น้ยนิยอม 

ขอ้ ๔ แพทยผ์ูก้ระทําการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้บังคับนี ้ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรมตามกฎหมาย 

ขอ้ ๕ การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แหง่ประมวลกฎหมายอาญาใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไข ดังนี ้

(๑) เป็นกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งกระทําเนือ่งจากปัญหาสขุภาพทางกายของหญงิมคีรรภ ์หรอื 

(๒) เป็นกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งกระทําเนื่องจากปัญหาสขุภาพทางจติของหญงิมคีรรภ ์ซึ่งจะตอ้งไดรั้บการ
รับรองหรอืเห็นชอบจากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิชผู่ก้ระทําการยตุกิารตัง้ครรภ ์อยา่งนอ้ยหนึง่คน
ในกรณีทีห่ญงินัน้มคีวามเครยีดอยา่งรุนแรง เนื่องจากพบวา่ทารกในครรภม์หีรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมี
ความพกิารอยา่งรุนแรง หรอืเป็นหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคพันธกุรรมอยา่งรุนแรง เมือ่หญงินัน้ 
ไดรั้บการตรวจวนิจิฉัยและการปรกึษาแนะนําทางพันธศุาสตร ์(genetic counseling) และมกีารลงนาม
รับรอง 

 

 



หนา้ ๘ 

เลม่ ๑๒๒ ตอนที ่๑๑๘ ง ราชกจิจานุเบกษา ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๘ 

ในเรือ่งดังกล่าวขา้งตน้ โดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิชผู่ก้ระทําการยุตกิารตัง้ครรภอ์ย่างนอ้ย
หนึง่คนใหถ้อืวา่หญงิมคีรรภนั์น้มปัีญหาสขุภาพจติตาม (๒) 

ทัง้นี ้ ตอ้งมขีอ้บง่ชีท้างการแพทยท์ีช่ัดเจนวา่หญงินัน้มปัีญหาสขุภาพทางกายหรอืทางจติและตอ้งมี
การบนัทกึการตรวจและวนิจิฉัยโรคไวใ้นเวชระเบยีนเพือ่เป็นหลกัฐาน 

ขอ้ ๖ การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แหง่ประมวลกฎหมายอาญานัน้ตอ้งมี
หลักฐานหรอืขอ้เท็จจรงิอันควรเชือ่ไดว้า่ หญงิมคีรรภเ์นือ่งจากการกระทําความผดิอาญา ตามที่
บญัญัตไิวใ้นมาตรา ๓๐๕ (๒) แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ้ ๗ การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้ ๕ และขอ้ ๖ ตอ้งกระทําในสถานพยาบาลดงัตอ่ไปนี ้

(๑) โรงพยาบาลหรอืหน่วยงานของรัฐทีใ่หบ้รกิารรับผูป่้วยไวค้า้งคนื หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมทีม่ี
เตยีงรับผูป่้วยไวค้า้งคนื ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล ทัง้นี ้ โดยสามารถปฏบิัตเิกีย่วกับการยตุ ิ
การตัง้ครรภท์างการแพทยไ์ดต้ามความเหมาะสม 

(๒) คลนิกิเวชกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏบิัตเิกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภ์
ทางการแพทยท์ีอ่ายคุรรภไ์มเ่กนิสบิสองสปัดาห ์

ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้บังคับนี ้
จะตอ้งทํารายงานเสนอตอ่แพทยสภา ตามเงือ่นไขและระยะเวลาในแบบฟอรม์ทีแ่พทยสภากําหนด 

ขอ้ ๙ ในกรณีทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูก้ระทําการยุตกิารตัง้ครรภท์างการแพทยไ์ม่ปฏบิัตติาม
ขอ้บังคับนี ้ใหถ้อืวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูนั้น้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยไมรั่กษามาตรฐานใน
ระดับทีด่ทีีส่ดุ 

ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้บังคับนี ้

ใหถ้อืวา่ไดก้ระทํา ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

สมศักดิ ์โลห่เ์ลขา 

นายกแพทยสภา 


