
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดประเภทของสถำนบริกำรและกำรด ำเนินกำรของสถำนบรกิำร 
ในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๗  วรรคสอง  แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ สถำนบริกำรมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
(๒) สถำนบริกำรที่ไม่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
ข้อ ๓ สถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ   ๒  (๑)  ต้องจัดให้มี 

กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๖ 
(๒) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ตำมข้อ  ๗ 
(๓) กำรให้ค ำปรึกษำตำมข้อ  ๘ 
(๔) กำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๑๐ 
(๕) กำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๑๑  ตำมควำมพร้อมและควำมสำมำรถ 

ในกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรนั้น 
ในกรณีที่สถำนบริกำรตำมวรรคหนึ่งมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดตำมข้อ  ๑๐  ได้  ให้สถำนบริกำรดังกล่ำวส่งต่อไปยังสถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
ซึ่งมีควำมพร้อม 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่สถำนบริกำรตำมวรรคหนึ่งจัดให้มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๑๑   
แต่ไม่มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด   
ให้สถำนบริกำรดังกล่ำวส่งต่อไปยังสถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ซึ่งมีบุคลำกรและอุปกรณ์
ที่พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรนั้น ๆ 

นอกจำกกำรจัดให้มีบริกำรตำมวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสำมแล้ว  ให้สถำนบริกำร 
ตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรให้ผู้รับบริกำรได้รับกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจเกี่ยวกับ 
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม  เพื่อให้ผู้รับบริกำรดังกล่ำวได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสมต่อไป 

ข้อ ๔ สถำนบริกำรที่ไม่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ   ๒  (๒)  อำจจัดให้มี 
กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๖ 
(๒) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ตำมข้อ  ๗ 
(๓) กำรให้ค ำปรึกษำตำมข้อ  ๘ 
ในกรณีที่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นมีควำมประสงค์ขอรับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๑๐  

หรือข้อ  ๑๑  ให้สถำนบริกำรตำมวรรคหนึ่งให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้รับบริกำรซึ่งเป็น 
วัยรุ่นดังกล่ำวได้รับบริกำรในสถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์   ทั้งนี้  สถำนบริกำรดังกล่ำว
อำจประสำนควำมร่วมมือกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น  องค์กร  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ืออ ำนวย 
ควำมสะดวกด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นถูกส่งต่อมำจำกสถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกิจกำร
เพ่ือขอรับบริกำรเกี่ยวกับค ำปรึกษำหรือบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์   ให้สถำนบริกำรตำมข้อ  ๒  (๑)  
หรือ  (๒)  ด ำเนินกำรตำมข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
กำรใหข้้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ 

 
 

ข้อ ๖ ให้สถำนบริกำรจัดให้มีบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
แก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรอย่ำงครบถ้วน   และเพียงพอต่อกำรดูแล  
ป้องกัน  และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รวมทั้งต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรต่ำง ๆ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  สถำนบริกำรอำจประสำนควำมร่วมมือกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
องค์กร  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
และควำมรู้ได้อย่ำงสะดวกด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้สถำนบริกำรจัดให้มีบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้   

(๑) สิทธิของวัยรุ่นตำมมำตรำ  ๕   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒



(๒) เพศวิถีศึกษำ 
(๓) กำรดูแลสุขภำพอนำมัยส ำหรับวัยรุ่น 
(๔) กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
(๕) กำรคุมก ำเนิด 
(๖) โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
(๗) กำรติดเชื้อเอชไอวีหรือกำรเป็นโรคเอดส์   
(๘) ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้อื่นที่จ ำเป็น   

หมวด  ๒ 
กำรให้ค ำปรกึษำ 

 
 

ข้อ ๘ ให้สถำนบริกำรจัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลกระทบด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  และสังคมที่เกิดจำกกำรตั้งครรภ์ 
(๒) กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ 
(๓) กำรดูแลสุขภำพอนำมัยในระหว่ำงตั้งครรภ์ 
(๔) กำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 
(๕) กำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ที่เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) กำรส่งต่อไปยังสถำนบริกำรอื่น 
(๗) ค ำปรึกษำอื่นที่จ ำเป็น   
กำรจัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง   สถำนบริกำรอำจประสำนควำมร่วมมือ 

กับรำชกำรส่วนท้องถิ่น  องค์กร  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีควำมพร้อมในกำรให้ค ำปรึกษำ 
เพื่อร่วมด ำเนินกำรด้วยก็ได้   

ข้อ ๙ กำรจัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำตำมข้อ  ๘  ผู้ให้บริกำรต้องไม่โน้มน้ำวให้ผู้รับบริกำร
ซึ่งเป็นวัยรุ่นตัดสินใจตำมควำมเห็นของผู้ให้บริกำร   โดยกำรให้ค ำปรึกษำต้องอยู่ในสถำนที่ที่มี 
ควำมเป็นส่วนตัวและเป็นสัดส่วน  ทั้งนี้  ต้องไม่มีกำรบันทึกเสียง  ภำพนิ่ง  ภำพเคลื่อนไหว  หรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดในท ำนองเดียวกัน   

ในกรณีที่มีกำรจัด เก็บข้อมูลเกี่ ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำตำมวรรคหนึ่ ง   ผู้ ให้บริกำร 
ต้องจัดเก็บข้อมูลที่เข้ำถึงได้เฉพำะผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้อื่น 
เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร  หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรส่งต่อ
เพื่อรับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับผลกำรปรึกษำ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
กำรใหบ้ริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ ์

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์จัดให้มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์  
ที่ได้มำตรฐำนแก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้   

(๑) กำรจัดให้มียำ  เวชภัณฑ์  หรืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรป้องกันและควบคุมโรค 
ที่เกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์   และกำรคุมก ำเนิดอย่ำงเพียงพอ  เหมำะสม  และสอดคล้องกับ 
สภำพปัญหำของวัยรุ่น 

(๒) กำรคุมก ำเนิดตำมศักยภำพของสถำนบริกำรนั้น  ๆ 
(๓) กำรทดสอบกำรตั้งครรภ์ 
(๔) กำรดูแลรักษำเบื้องต้นส ำหรับผู้ที่แท้งบุตร   
(๕) กำรดูแลสุขภำพอนำมัยในระหว่ำงตั้งครรภ์และกำรรับฝำกครรภ์ 
(๖) กำรตรวจหลังคลอด  กำรให้ค ำแนะน ำกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ  และกำรให้บริกำร

คุมก ำเนิดหลังคลอดที่เหมำะสม 
(๗) กำรดูแลสุขภำพอนำมัยของมำรดำและบุตรหลังคลอด 
(๘) กำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อื่นตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

ประกำศก ำหนด 
ให้สถำนบริกำรตำมวรรคหนึ่งตรวจสอบและแจ้งขอบเขตแห่งสิทธิรับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

ของผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงค่ำใช้จ่ำยและสิทธิของตน 
ในกำรจัดบริกำรตำมวรรคหนึ่ง  สถำนบริกำรอำจประสำนควำมร่วมมือกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

องค์กร  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดบริกำรนั้นเพื่อร่วมด ำเนินกำรด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ นอกจำกกำรจัดให้มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ   ๑๐  สถำนบริกำร 

ที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อำจจัดให้มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์แก่ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 
(๒) กำรตรวจรักษำและให้ค ำแนะน ำผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรงทำงเพศ 
(๓) กำรรับฝำกครรภ์เสี่ยงสูง  และกำรดูแลกำรคลอดและหลังคลอด 
(๔) กำรดูแลผู้มีภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตั้งครรภ์  กำรคลอด  และหลังคลอดทั้งมำรดำและบุตร 
(๕) กำรรับฝำกครรภ์ผู้รับบริกำรที่ติดเชื้อเอชไอวี   และกำรดูแลกำรคลอดและหลังคลอด  

รวมทั้งกำรดูแลให้ผู้รับบริกำรดังกล่ำวได้รับยำต้ำนไวรัสเพื่อป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อจำกมำรดำสู่บุตร 
(๖) กำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ที่เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎหมำยอื่น  

ที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒



(๗) กำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อื่นตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๑๒ กำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตำมสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง
ของวัยรุ่น   

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นอำยุตั้งแต่สิบห้ำปีขึ้นไปมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองในกำรรับบริกำรอนำมัย
กำรเจริญพันธุ์  ในกรณีที่ผู้รับบริกำรตัดสินใจรับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ให้ผู้รับบริกำรดังกล่ำว  
ให้ควำมยินยอมด้วยวำจำหรือท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  หำกมีกำรให้ควำมยินยอมด้วยวำจำ  ให้ผู้ให้บริกำร
บันทึกควำมยินยอมนั้นไว้ในเวชระเบียน   

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นอำยุไม่ถึงสิบห้ำปีมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองในกำรรับบริกำรอนำมัย  
กำรเจริญพันธุ์ตำมข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  เว้นแต่กรณีตำมข้อ  ๑๑  (๖) 

ข้อ ๑๓ ในกำรให้บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์  สถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
ต้องรักษำควำมลับของผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่นโดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่น  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับบริกำรให้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(๒) เพื่อประโยชน์ในกำรส่งต่อ 
(๓) อำจเป็นอันตรำยแก่สุขภำพ  ควำมปลอดภัย  หรือสวัสดิภำพของผู้รับบริกำร 
(๔) ผู้รับบริกำรถูกท ำร้ำยหรือล่วงละเมิดต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ 
(๕) เป็นค ำสั่งศำล 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยำทร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้สถำนบริกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยกำรก ำหนดประเภทของสถำนบริกำรและกำรด ำเนินกำรของ 
สถำนบริกำรแต่ละประเภทให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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