
 
 

สรุปล าดับความเป็นมาของความพยายามแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 305  
รวบรวมโดย      พ.ญ. สุวัทนา  วรคามิน 

                        นงลักษณ์  บุญไทย 
                         กองอนามยัการเจริญพันธ์ุ  

                         กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
 
  การท าแทง้  ในความหมายของประมวลกฎหมายอาญา คือ “การท าใหเ้ด็กคลอดออกมาใน
ลกัษณะทีไ่ม่มีชีวติและไม่จ าเป็นตอ้งท าใหค้ลอดก่อนก าหนดเสมอไป” 
  การท าแทง้หรือการท าใหแ้ทง้ลูกที่กล่าวขา้งตน้นั้น อาจจะก่อใหเ้กิดผลทางอาญาและทางแพง่
กล่าวคือ  ในทางอาญานั้นเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ 2500) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่          
1 มกราคม พ.ศ. 2500 บทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลูกมีดงัน้ี 
  มาตรา 301 หญิงใดท าใหต้นแทง้ลูกหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นท าใหต้นแทง้ลูก ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
      มาตรา 302  ผูใ้ดท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงนั้นยนิยอม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือ 
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

-  ถา้การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตรายสาหสัอยา่งอ่ืนดว้ย     ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี หรือ ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

-  ถา้การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  

         มาตรา 303   ผูใ้ดท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงนั้นไม่ยนิยอม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี 
หรือ ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

-  ถา้การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตรายสาหสัอยา่งอ่ืนดว้ย     ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษจ าคุกหน่ึงปีถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนบาท  

-  ถา้การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึง
ยีสิ่บปีและ ปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

  มาตรา 304  ผูใ้ดเพยีงแต่พยายามกระท าความผดิตามมาตรา  301  หรือมาตรา 302  วรรคแรก 
ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
        มาตรา 305    ถา้การกระท าความผดิดงักล่าวในมาตรา 301 และ 302 นั้นเป็นการกระท าของ
นายแพทย ์และ  1. จ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงนั้น  หรือ 
         2. หญิงมีครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผดิอาญาตามที่ บญัญตัิไวใ้นมาตรา 276,277,282,283 
หรือมาตรา 284* 
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ผู้กระท าไม่มีความผิด 

 
  เน่ืองจากสภาพสงัคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไป  มีการรับวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มาอยา่ง
มากมาย มีความเจริญทางวตัถุและสงัคมอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ือต่าง ๆ  สถานเริงรมย ์  ส่ิงย ัว่ยกุามารมณ์ 
ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก การยา้ยถ่ิน และปัญหาทางเศรษฐกิจ เหล่าน้ีท  าใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ม่       
พงึประสงคด์ว้ยเหตุผลต่าง ๆ มากขึ้น ซ่ึงผูห้ญิงที่ตั้งครรภไ์ม่พงึประสงคส่์วนใหญ่มกัจะหาทางออกดว้ยการ       
ท าแทง้ ส าหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภท์ัว่ไปนั้นดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทยท์  าใหก้ลุ่มน้ี
ไดรั้บบริการและดูแลก่อนคลอดที่ดีขึ้น จึงไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัโรคต่าง ๆ ไดแ้ก่ โรคติดเช้ือร้ายแรง โรคทาง
พนัธุกรรมและความพกิารต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ ์ แต่แพทยไ์ม่สามารถยติุการตั้งครรภใ์หไ้ดแ้มจ้ะเป็นความ
ตอ้งการของหญิงนั้นก็ตามเน่ืองจากขอ้จ ากดัของกฎหมาย จึงเกิดการลกัลอบท าแทง้ดว้ยความสมยอมทั้ง
ผูถู้กกระท าและผูก้ระท า ท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นที่เป็นอนัตรายต่อหญิงนั้นและบางรายถึงขั้นเสียชีวติ หรือ
หากหญิงนั้นไม่ท าแทง้แต่ปล่อยใหก้ารตั้งครรภด์ าเนินต่อไปจนคลอดกอ็าจเกิดปัญหาในการเล้ียงดูหรือทอดทิ้ง
เด็ก  ซ่ึงเป็นปัญหาของครอบครัวและสงัคมตามมาอีกมากมาย 
  จึงไดมี้ความพยายามของกลุ่มแพทย ์  บุคลากรสาธารณสุข   นกัสงัคมศาสตร์   นกักฎหมาย 
นกัวชิาการสาขาต่าง ๆ และผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัสุขภาพของผูห้ญิงและสิทธิสตรีจากองคก์รต่าง ๆ ที่มีความเห็น
พอ้งกนัวา่การแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการท าแทง้ผดิกฎหมายจะตอ้งร่วมกนัด าเนินการหลายดา้นหลายองคก์ร
รวมทั้งการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ซ่ึงบงัคบัใชม้านานกวา่ 40 ปีใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัโดย
ผลกัดนัใหมี้การตีความหรือขยายขอ้บงัคบัของกฎหมายอาญา มาตรา 305 ใหก้วา้งขึ้น ซ่ึงสรุปเป็นล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 

1.  พรรคชาติไทยแจง้ใหก้ระทรวงสาธารณสุขส่งผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองกฏหมายเก่ียวกบัการท าแทง้    
เพือ่ใหค้  าแนะน าและช้ีแจงกบัคณะกรรมการพจิารณาร่างพระราชบญัญติั ของพรรคชาติไทย ในวนัที่ 23 
กนัยายน 2531 (หนงัสือพรรคชาติไทย ที ่พเิศษ 3/2531 ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2531) 
  2.  กระทรวงสาธารณสุขส่งขา้ราชการเขา้ร่วมช้ีแจง ดงัน้ี 
   2.1 นายประมุข  จนัทวมิล   รองอธิบดีกรมอนามยั 

2.2 นายสวา่ง   วชัราภรณ์   ผูอ้  านวยการกองนิติการ  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
3.  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวล  กฎหมาย

อาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. (นายทรงยศ  รามสูต กบัคณะเป็นผูเ้สนอ) ใหก้ระทรวงสาธารณสุขเพื่อพจิารณาเสนอ
ความเห็นไปยงัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 45 วนั 

4.  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. ซ่ึงเสนอโดยนายแพทยบ์ุญเทียม  เขมาภิรัตน์ และคณะ  ใหก้ระทรวงสาธารณสุขเพือ่ให้
ความเห็นและใหก้ารสนบัสนุนการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 305 โดยขอให้เพิม่ขอ้ยกเวน้ความผดิ
จากการท าแทง้ ในกรณีที่ทารกในครรภห์ากคลอดออกมาจะพกิารหรือเป็นพาหะน าโรคร้าย หรือเม่ือการ
คุมก าเนิดของหญิงมีครรภแ์ละสามีซ่ึงไดรั้บบริการจากแพทยห์รือโดยค าสัง่แพทยแ์ลว้ไม่ไดผ้ล 
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  5.  กระทรวงสาธารณสุขโดย ส านกังานเลขาธิการแพทยสภาไดมี้การประชุม
พจิารณาเร่ืองน้ี เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2531 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2531 และวนัที ่ 8 ธนัวาคม 2531 มีมติเห็น
ดว้ยที่จะสนบัสนุน   
 
ใหมี้การแกไ้ขเพิม่เติมเสนอประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 305 เน่ืองจากไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคมและความเจริญดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นปัจจุบนั แต่ควรมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขประกอบการ   
ท าแทง้ที่รอบคอบและรัดกมุ เพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริงและเพือ่เป็นการป้องกนั
การท าแทง้เสรี  โดยไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัแลว้ มีความเห็นดงัน้ี 

5.1 กรณีการใชข้อ้ความความวา่ “แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้น 1 สาขาเวชกรรม” ไม่สอดคลอ้งกบั    
พระราชบญัญตัิวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็น “ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม” 

5.2  กรณีที่ก  าหนดเง่ือนไขการท าแทง้เก่ียวกบัการที่ทารกในครรภค์ลอดมาอาจพกิารหรืออาจ
เป็นพาหะน าโรคร้ายนั้น  เห็นวา่ปัจจุบนัในทางการแพทยส์ามารถวเิคราะห์ไดว้า่ทารกซ่ึง
อยูใ่นครรภม์ารดานั้นเป็นโรคอะไร   และโรคนั้นจะเป็นอนัตรายหรือท าใหท้ารกพกิาร
หรือไม่  แต่การวเิคราะห์โรคของทารกในครรภน้ี์   กฎหมายควรจะก าหนดใหก้ระท าโดย
แพทยท์ี่ช านาญการโดยเฉพาะ และเป็นแพทยข์องทางราชการเท่านั้น   และนอกจากน้ี
ควรใหมี้คณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการพจิารณาผลการวเิคราะห์ของแพทยว์า่
เหมาะสมหรือไม่ในการที่จะท าแทง้ เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสมแลว้จึงใหท้  าแทง้
ได ้

5.3 กรณีที่ก  าหนดเง่ือนไขการท าแทง้ที่วา่เม่ือการคุมก าเนิดอยา่งถาวรของหญิงนั้น ผดิพลาด
โดยไดรั้บความยนิยอมจากสามีนั้น  เห็นวา่เป็นปัญหาซ่ึงมีช่องวา่งในการอา้งอิงมากและ
เป็นปัญหาทางดา้นศีลธรรม    ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการท าแทง้มากขึ้นโดยถือเง่ือนไขน้ีเป็น
ส าคญั จึงไม่ควรเพิม่เติมกรณีน้ีไวใ้นกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขจึงไดเ้สนอความเห็น
ไปยงัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา่เห็นควรรับหลกัการเฉพาะกรณีที่แพทยจ์ะท าแทง้
ไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย หากปรากฏวา่ทารกในครรภค์ลอดมาอาจพกิารหรืออาจเป็นพาหะ
น าโรคร้าย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเง่ือนไขวา่คณะกรรมการในดา้นการแพทยไ์ดเ้ห็นชอบดว้ย
แลว้ 

6.   วนัที่ 12 ตุลาคม 2532  คณะกรรมการแพทยสภา มีมติเห็นชอบกนัร่างแกไ้ขกฎหมายอาญา
มาตรา 305 และไดส่้งร่างน้ีใหท้ี่ปรึษากิตติมศกัด์ิคือราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและราชวทิยาลยั
กุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย  พจิารณาใหข้อ้คิดเห็นโดยใหพ้จิารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสงัคมดว้ย       
(มีรายละเอียดในตารางในหนา้ 5)    

 7.  เม่ือวนัที่  7  กรกฎาคม  2537 เวลา  8.30 น. - 12.00 น. ณ หอ้งภาณุรังษี โรงแรมรอยลัริเวอร์  
กระทรวงสาธารณสุข  ไดเ้ชิญบุคลากรจากในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข เขา้ร่วมประชุมโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ระดมความคิดเห็นต่อขอ้เสนอของการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภท์ี่ไม่พงึประสงคแ์ละการท าแทง้         
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ผูป้ระชุมประกอบดว้ยขา้ราชการ   นกัวชิาการ   นกั กฎหมาย   แพทย ์   ผูส่ื้อข่าว   ผูแ้ทนจากองคก์รครู  
แรงงาน   บริษทั   หา้งร้าน   ศาสนา   

 
 
 
8.  วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2538 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขไดเ้สนอแพทยสภา

เพือ่ขอเพิม่เติมร่างแกไ้ขกฎหมาย เน่ืองจากเห็นวา่ปัจจุบนันั้นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยมี
แนวโนม้เพิม่สูงขึ้น  ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเช้ือเอดส์มีถึงปีละประมาณ 17,000 ราย และผูห้ญิงที่ติดเช้ือ 
เอดส์เพยีง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ยอมรับการคุมก าเนิดทนัทีหลงัคลอด  และเพือ่แกปั้ญหาดงักล่าว และใหส้อดคลอ้ง
กบัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาตร์การแพทยท์ี่สามารถวนิิจฉยัภาวะของทารกในครรภไ์ดม้ากขึ้นและให้
มารดามีโอกาสตดัสินใจไดว้า่จะตั้งครรภต่์อไปหรือไม่ จึงเห็นควรแกไ้ขกฎหมายอาญา มาตรา 305 ใหก้วา้งขึ้น 

9.  วนัที่ 24 กนัยายน 2539 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  (นายเสนาะ เทียนทอง)     
ไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัร่างแกไ้ขกฎหมายของแพทยสภาและเสนอแนะไว ้3 ประเด็นต่อไปน้ี  

(1)  หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ ที่เช่ือถือไดว้า่ทารกในครรภค์ลอดออกมาอาจพกิาร
หรือเป็นพาหะน าโรคร้ายนั้น  ควรที่จะไดรั้บการก าหนดดว้ยวา่จะใชห้ลกัฐาน
ชนิดใด  เช่น  การท าอุลตราซาวดโ์ดยก าหนดในกฎกระทรวงหรืออ่ืน ๆ 

   (2)  โรคร้าย ตามนยัมาตรา 305(3) ควรที่จะไดมี้การก าหนดในกฎกระทรวงหรืออ่ืน ๆ 
 (3)  คณะกรรมการซ่ึงเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ     ควรเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ สาขาสูติ 

นรีแพทยซ่ึ์งมีความรู้ในเร่ืองหญิงมีครรภแ์ละทารกอยา่งนอ้ย 1 คน  และก าหนด
วธีิการแต่งตั้งอ านาจหนา้ที่และอ่ืน ๆที่เก่ียวขอ้งไวใ้นกฎกระทรวง 

  10. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (นายมนตรี  พงษพ์านิช)  ไดมี้บญัชาใหก้ระทรวง   
สาธารณสุขพจิารณาร่วมกบัแพทยสภาเร่ืองขอ้สงัเกตตามขอ้ 9 (3) และใหไ้ดข้อ้ยติุก่อนที่จะเสนอใหก้ระทรวง
ยติุธรรมพจิารณาด าเนินการต่อไป  และกระทรวงสาธารณสุขไดแ้จง้ใหแ้พทยสภาพจิารณา 

11. วนัที่  14   พฤศจิกายน  2539  คณะกรรมการแพทยสภาไดป้ระชุมพจิารณาขอ้สงัเกตของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข แลว้มีมติเห็นชอบใหเ้พิม่เติมขอ้ความเฉพาะในขอ้ 1 และขอ้ 2 ส่วนขอ้ 3 
ใหย้นืยนัตามร่างเดิมของแพทยสภา เน่ืองจากตอ้งการเปิดกวา้งใหแ้พทยท์ัว่ไป ท าแทง้ได ้  เพราะโรงพยาบาล
บางแห่งอาจจะไม่มีสูตินรีแพทย ์ หากก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้าจมีขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติั 

12.  แพทยสภาไดเ้สนอร่างแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  305  ซ่ึงคณะกรรมการแพทย
สภาไดมี้มติเห็นชอบใหมี้การแกไ้ขโดยมีสาระส าคญัที่ใหห้ญิงมีครรภต์ดัสินใจเลือกท าแทง้ไดใ้นกรณีที่ทารก
ในครรภม์ารดาคลอดออกมาอาจพกิารหรือเป็นพาหะน าโรคร้ายโดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมอยา่งนอ้ย 2 คน  และเปิดใหส้ถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนท าแทง้ได ้
  13. หลกัการของร่างแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาดงักล่าวตรงกบัหลกัการของร่าง
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญาของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่กระทรวงสาธารณสุขเห็น
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ควรให้รับหลกัการไวเ้ฉพาะกรณี  ตามขอ้  5  และได้ พจิารณาเสนอใหส่้งเร่ืองการแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญาของแพทยสภาดงักล่าวใหก้ระทรวงยติุธรรมพจิารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
  14. แพทยสภาแจง้ยนืยนัหลกัการตามร่างเดิมโดยให้เหตุผลวา่  เพือ่เป็นการเปิดกวา้งใหแ้พทย์
ทัว่ไปกระท าแทง้ไดแ้ละโรงพยาบาลบางแห่งอาจไม่มีสูตินรีแพทยป์ระจ าอยู ่หากก าหนดเง่ือนไขตามขอ้สงัเกต
ตามขอ้  9  ไว ้ อาจมีขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบตัิ 
 
  15. กระทรวงสาธารณสุขส่งเร่ืองการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซ่ึงได้
ด าเนินการยกร่างขึ้นโดยปรับปรุงร่างแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ของแพทยสภา กบัขอ้สงัเกต
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหส้อดคลอ้งกนัไปยงักระทรวงยติุธรรมเพือ่พจิารณาด าเนินการต่อไป 
  16. กระทรวงยติุธรรมไดด้ าเนินการพจิารณาร่างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305               
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูเ้สนอ และไดเ้ชิญผูแ้ทนจากแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขเขา้ร่วมประชุม
พจิารณาดว้ยในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาฯ  คร้ังที่ 9/2540 วนัที ่ 
25  กนัยายน  2540  ที่กระทรวงยตุิธรรม (หนงัสือ ที่ ยธ 0503/33171 ลงวนัที่ 16 กนัยายน  2540) และได้
ประสานกบักองนิติการ  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  แจง้วา่ขณะน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  17.  เดือนกนัยายน 2540 คณะอนุกรรมการแกไ้ขประมวลกฎหมาย กระทรวงยตุิธรรมได ้
พจิารณาร่างฯ ดงักล่าว โดยมีผูแ้ทนแพทยสภาเขา้ไปช้ีแจงรายละเอียด 
  18.  วนัที่ 30 เมษายน 2541 กระทรวงยติุธรรมไดเ้สนอร่างน้ีเขา้คณะรัฐมนตรีและถูกส่งให้
หลายกระทรวงร่วมกนัพจิารณารวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข  (รายละเอียดในตารางหนา้ 8) 
  19.  เดือนตุลาคม 2541 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดห้ยบิร่างกฎหมายน้ีขึ้นมาพจิารณาปรากฎใน
ขณะนั้นมีกระแสคดัคา้นจากบางกลุ่มที่ไม่เห็นดว้ย  ร่างน้ีจึงถูกถอนออกจากมติการประชุมฯ 
 

………………………………………………….. 
 
* เอกสารกองนิติการ  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
 


