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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาอุปสรรคที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ของต่างประเทศและประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์
ปั จจุบนั และบรรลุวตั ถุประสงค์การนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์มาใช้ในสังคมไทย
จากการศึ ก ษากฎหมายของสหพันธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี สาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส ประเทศ
เครื อรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย อังกฤษ พบว่าทุกประเทศให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีช่วย
เจริ ญพันธ์ในการบาบัดรักษามนุ ษย์ที่ไม่สามารถมีบุตรได้ หรื อมีบุตรได้ยากกว่าปกติตามธรรมชาติ
ของระบบสื บพันธ์ แต่ประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เป็ นกฏหมายที่ จากัดสิ ทธิ ในการเข้ารั บบริ การบ าบัดรั กษา
เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ไ ว้เ ฉพาะแต่ คู่ ส มรสหรื อสามี ภ ริ ย าโดยชอบด้ว ย
กฏหมายเท่านั้น สิ ทธิ ของชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยานั้นกฏหมายฉบับนี้ไม่รับรองการเข้า
รับบริ การ ในขณะเดียวกันกฏหมายของต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่ วนใหญ่จะยังคงให้สิทธิ
อย่างเท่าเทียมในคู่รักทุกประเภท แต่ประเทศส่ วนใหญ่จะมีมาตรการรองรับหรื อมีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ในขณะเดียวกันบางประเทศก็ไม่ได้บญั ญัติถึงมาตรการแต่ก็ได้ความสาคัญกับคู่รัก
ที่ประสบปั ญหาภาวะการมีบุตรยากในทุกคู่
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จากการศึกษาคณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ กล่าวคือ ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติหลักเกณฑ์การ
ให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ อย่างน้อยควรให้สิทธิคู่รักประเภทชายหญิงที่
ข.
อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยา มีสิทธิ ที่จะเข้ารับการบาบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์โ ดยวิ ธี ผ สมเที ย ม ซึ่ งปั จจุ บ ัน การผสมเที ย มต้อ งกระท าต่ อหญิ ง ที่ มี ส ามี ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย และเป็ นไปตามมาตรฐานการให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การผสมเที ย มที่ แพทยสภาประกาศ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบความเหมาะสมใน
การเข้าใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อไม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการที่ผิด
โดยควรเพิ่มอานาจของคณะกรรมการในการตรวจสอบความเหมาะสมในการเข้าใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เป็ นไปตามความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีชนิ ดนี้ ให้ไป
เป็ นไปโดยความเป็ นธรรมและจาเป็ นตามภาวะการมีบุตรยาก เป็ นต้น
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Abstract
This Research aims for the study of the Assisted Reproductive Technologies in Thailand
and other countries. Contains the legal problems and improvements of the application of the Child
Born via Assisted Reproductive Technologies Protection Act B.E.2558.
According to the study, the legislative of the Federal Republic of Germany, Republic of
France, Australia, Republic of India and the United Kingdom pay attention to the use of Assisted
Reproductive Technologies for helping the difficulty having a baby person. In Thailand the Child
Born via Assisted Reproductive Technologies Protection Act B.E.2558 is one of the law that limit
the rights to health services which allows only the licensed marriage couples and unlicensed
others are not. However, the laws of many countries support the unlicensed couples to have this
kind of rights that represents the equality of the rights to health service amongst all kind couples,
in contrary, some countries do not support such thing.
Finally, we suggest that the existing Assisted Reproductive Technologies in Thailand
legislations must be edit to let the unlicensed couples could have the chance to access the rights to
health service via means of Biotechnology. Moreover, the Medical Council Committee
Allowance of the procedures must be presented for preventing wrong applications and promote
the equality of such rights eventually
Keywords: Law, Assisted Reproductive Technologies, Rights
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาวะการมีบุตรยาก1 ถือเป็ นภาวะที่ส่งผลสาคัญต่อสังคมไทยเป็ นอย่างมาก จากข้อมูลการ
สารวจอนามัยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2549 โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติพบว่าสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ (ช่ วง
อายุ 15-49 ปี ) ทัว่ ประเทศ ประมาณร้อยละ 15 มีปัญหาภาวการณ์มีบุตรยาก เมื่อจาแนกตามเขตที่อยู่
อาศัยพบว่าสตรี ในเขตเมือง ร้อยละ 16 มีปัญหาภาวะการมีบุตรยากเปรี ยบเทียบกับเขตชนบทที่พบ
ร้อยละ 15 แต่หากเปรี ยบเทียบเป็ นรายภาค พบว่าสตรี ในภาคใต้มีปัญหาภาวะการมีบุตรยากสู งที่สุด
นอกจากนี้ จากสถิติขอ้ มูลของโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 พบว่ามีคู่สมรสกว่า
30,000 คน เข้ารับการรักษา ซึ่ งหัวหน้าหน่วยผูม้ ีบุตรยากคาดการณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จะมี
ผูเ้ ข้ารับการรักษากว่า 100,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปั ญหาการมีบุตร
ยาก ซึ่ งสาเหตุของปั ญหาส่ วนหนึ่ งเกิดจากอายุที่มากขึ้นของคู่สมรส2 และเนื่ องจากปั จจุ บนั สภาพ
ของสังคมไทยนั้นแต่งงานกันช้าลง หรื อหากแต่งงานแล้วจะมีบุตรนั้นในบางคู่ก็ยงั ไม่พร้อมจะมี
บุ ตร หรื อพอถึ งเวลาก็ อายุเกิ นไปเสี ย แล้ว ปั ญหาภาวะมี บุตรยากที่เพิ่มขึ้ นอย่า งต่อเนื่ อง ส่ งผล
โดยตรงต่ออัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อตั ราผูส้ ู งอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน ส่ งผล
ให้เกิดช่องว่างของวัยทางานซึ่ งเป็ นทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศที่สาคัญที่สุด
เพื่อแก้ปัญหาดัง กล่ า วมนุ ษ ย์จึงพยายามที่จะสร้ า งเครื่ องมื อทางการแพทย์ที่จะมาแก้ไ ข
ปั ญหาภาวะผูม้ ีบุตรยาก โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ที่เรารู้จกั กันในชื่อว่า “เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์” ซึ่ งถือว่าเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยบุคคลผูท้ ี่มีภาวะการมีบุตรยากได้ดี โดยมีวิธีการ
รักษาผูม้ ีบุตรยากหลายวิธี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สาเหตุของการมีบุตรยากของคู่สมรสแต่ละคู่วา่ ต้นเหตุของ
การมีบุตรยากนั้นเกิดจากฝ่ ายหญิง หรื อฝ่ ายชายหรื ออาจเกิดจากทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งจะมีวิธีการที่ต่างกัน
ไป อาทิ การผสมเที ย มโดยการฉี ดอสุ จิเข้าสู่ โพรงมดลูก โดยตรง การทากิ ฟท์ การท าอิ๊ กซี่ การ
ปฏิ สนธิ ภายนอกร่ างกายหรื อเด็กหลอดแก้ว หรื อการตั้งครรภ์แทน หรื อที่เรี ยกกันอย่างติดปากว่า
1

ภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึ ง ภาวะที่ คู่ สมรสไม่ส ามารถมี บุ ตรได้ห ลังจากอยู่กิ น ฉันสามี ภรรยา มี
เพศสัมพันธ์โดยสม่าเสมอ และไม่ได้ใช้หรื อหยุดการคุมกาเนิ ด ในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
2
ทัศนีย ์ ประกอบบุญ. (16 สิ งหาคม 2557). “คลินิคผูม้ ีบุตรยาก-มาตรฐานสถานพยาบาล” อุม้ บุญ. รำยงำนพิเศษสำนัก
ข่ ำวไทยพีบีเอส
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“การอุม้ บุญ” เป็ นต้น แม้การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์จะช่วยแก้ปัญหาภาวะการมีบุตรยากได้ แต่
ก็อาจนามาซึ่ งปั ญหาในด้านอื่นๆ เช่นกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558
กรณี ที่นกั ธุ รกิ จชาวญี่ปุ่นว่าจ้างหญิงไทยอุม้ บุญจานวนหลายสิ บคน ท่ามกลางความสงสัยของคน
ไทยว่าการกระทาลักษณะนี้ อาจเป็ นการนาไปสู่ กระบวนการค้ามนุ ษย์ได้หรื อไม่หรื อประเด็นใน
เรื่ องของน้องแกรมมี่ ที่ชาวออสเตรเลียว่าจ้างหญิงไทยอุม้ บุญ แต่เมื่อน้องแกรมมี่คลอดออกมามี
ความผิดปกติ ชาวออสเตรเลี ยจึงไม่ยอมรับน้องแกรมมี่หรื อล่าสุ ดที่เป็ นข่าวดังและอยู่ในขั้นตอน
การสู ้คดีจนถึงปั จจุบนั คือ กรณี คู่รักเพศเดียวกันชายรักชายชาวสหรัฐที่ตอ้ งการมีบุตร จึงได้เดินทาง
มาใช้บริ การเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ที่ประเทศไทย แต่เมื่อหญิงผูร้ ับจ้างตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้ว
กลับไม่ส่งมอบเด็กให้คู่รักชาวสหรัฐอเมริ กาทาให้เกิดเป็ นข้อพิพาทขึ้น ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าใน
เวลาที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามข้อ เท็จ จริ ง ข้า งต้น นั้น ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะที่ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ ทาให้ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติที่ชดั แจ้งของผูท้ ี่จะใช้บริ การทางด้าน
เทคโนโลยีเจริ ญพันธุ์ โดยก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีเพียงประกาศแพทยสภา
ที่ 1/2540 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการพันธุ์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2540 และ ประกาศแพทยสภา ที่ 21/2545 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2545 ซึ่ งขณะนั้นประกาศแพทยสภาทั้งสองฉบับจะ
เกี่ยวข้องเพียงการกาหนดมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เท่านั้น แต่ก็
ยังไม่ครอบคลุ มถึ งสิ ทธิ และหน้าที่ของเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีน้ ี หรื อความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาและบุ ตรที่ เ กิ ดจากการให้หญิ ง อื่ นนั้นตั้ง ครรภ์แทนหรื ออุ ้ม บุ ญแทน โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร ตลอดจนการควบคุมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ของเด็กให้เหมาะสมภายใต้กฎหมาย รวมทั้งการห้ามและการลงโทษบริ การ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ ีเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตามพบว่าในช่ วงของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ ได้มีการพยายามที่จะ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึ งมีการร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)
ทาการเสนอร่ างกฎหมายฉบับดังกล่ าว ผ่านความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี สู่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เรื่ องเสร็ จที่ 163/2553 และส่ งให้คณะกรรมการ
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ประสานงานด้านนิ ติบญั ญัติพิจารณาก่อนนาเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาต่อไป หากแต่ยงั ไม่มี
การพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรในช่วงเวลานั้น เนื่องจากมีการยุบสภาเสี ยก่อน3
ต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2555 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)
ได้เปิ ดฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่ องนี้ให้แล้วเสร็ จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อนา
มาร่ วมพิจารณาประกอบร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กและวิธีพิจารณาคดีคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ... ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง อย่างไรก็
ดี จากสถานการณ์ ทางการเมืองล่ าสุ ดร่ างกฎหมายคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ได้ผ่า นความเห็ นชอบจากที่ป ระชุ มใหญ่คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ณ เวลานี้ ร่างกฎหมายฯ อยูใ่ นกระบวนการพิจารณานาเข้าสภา
นิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)4
กระทัง่ สาเร็ จได้ตราออกเป็ นพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปั ญหา
การอุม้ บุญในประเทศไทย ซึ่ งพระราชบัญญัติฯ มีมาตราทั้งหมด 56 มาตรา และเหตุผลในการ
ประกาศบัง คับ ใช้ก ฎหมายฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ความเจริ ญก้ า วหน้ าทางวิ ทยาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ในการบาบัดรั กษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่ วยให้ ผ้ ทู ี่ มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตร
ได้ โดยการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ อันมีผลทาให้ บทบัญญัติของกฎหมายที่
ใช้ บังคับอยู่ในปั จจุบันในเรื่ องความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่ เกิดจากเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพั นธุ์ ท างการแพทย์ ไ ม่ ส อดคล้ องกั บความสั มพั นธ์ ใ นทางพั นธุ ก รรม ดังนั้น เพื่ อ
กาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ ชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ ให้ เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึ กษาวิจัยทางวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
เกี่ ยวกับตัวอ่ อนและเทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ มิให้ มีการนาไปใช้ ในทางที่ ไม่
ถูกต้ อง จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี5้
อย่างไรก็ตามยังคงพบปั ญหาที่อาจเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ฉบับนี้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
3

เอื้ออารี ย ์ อิ้งจะนิ ล. รำยงำนสรุ ปและวิเครำะห์ ร่ ำงพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจริ ญ
พันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... กรุ งเทพ : สานักส่งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 10
4
เรื่องเดิม. หน้า 10-11
5
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หมายเหตุทา้ ย
พระราชบัญญัติ
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ฉบับนี้ ได้มีการกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้ารับบริ การเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ จะต้องเป็ นสามี
ภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการรักษาภาวะผูม้ ีบุตรยากได้ แต่หากพิจารณา
ถึงความเป็ นจริ งในสังคมปั จจุบนั พบว่าสังคมมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมเชิงธุรกิจมากขึ้น คู่รักหลายคู่อยู่
กิ นกันฉันสามี ภ รรยา แต่ ไม่ ต้องการจะจดทะเบี ย นสมรสด้วยเหตุ ผลบางอย่างในทางธุ รกิ จ ซึ่ ง
ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สาหรับคู่รักที่ไม่ตอ้ งการจะจดทะเบียนสมรสในสังคมปั จจุบนั หากพิจารณา
อย่างแท้จริ งแล้วทะเบียนสมรสนั้นอาจเป็ นเพียงข้อผูกพันในทางกฎหมาย เป็ นการสมมติในทาง
กฎหมายเพียงเท่านั้น จึงไม่ควรนาทะเบียนสมรสมาเป็ นเครื่ องมือในการให้สิทธิ หรื อจากัดสิ ทธิ ของ
คู่รักในการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ แม้จะไม่มีการจดทะเบียนสมรส แต่เขาก็
สมควรที่จะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเท่าเทียม และควรมีสิทธิ ในการเข้ารับการรักษาภาวะการมีบุตร
ยากหรื อไม่ ทั้งนี้เพราะภาวะการมีบุตรยากถือว่าเป็ นความเจ็บป่ วยอย่างหนึ่งในทางการแพทย์ อีกทั้ง
การกีดกันมิให้ผทู ้ ี่มิได้จดทะเบียนเข้ารับการรักษาภาวการณ์มีบุตรยากนี้ อาจเป็ นการทวีคูณปั ญหา
ต่ออัตราการเกิดในปั จจุบนั เพราะกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตาม
รู ปแบบสังคมที่เปลี่ยนไป
ปั ญหาอีกประการหนึ่ งหากมีการกาหนดเรื่ องสิ ทธิ ในการเข้ารับบริ การเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ของชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่ งต้องศึกษา
มาตรการที่ เ หมาะสมในการก าหนดหน้า ที่ ข องชายหญิ ง ที่ อ ยู่กิ น ฉัน สามี ภ รรยาที่ ไ ม่ ช อบด้ว ย
กฎหมายในการเข้ารับบริ การว่า ต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่ งจะต้องมีการศึกษาในวิจยั ฉบับนี้
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมาย ความเป็ นมาและทฤษฏีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
2. เพื่อศึกษาความหมาย ความเป็ นมาและทฤษฏีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ของต่างประเทศและประเทศไทย เฉพาะกรณี ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามี
ภรรยา
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์
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4. เพื่อเสนอแนะผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
เฉพาะกรณี ช ายหญิ ง ที่ อ ยู่กิ น กันฉันสามี ภรรยาให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บ นั และบรรลุ
วัตถุประสงค์การนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์มาใช้ในสังคมไทยต่อไป
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1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ
เนื่ องจากปั จจุ บ นั พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก ที่ เกิ ดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 กาหนดให้สามีและภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่สามารถให้
หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนได้ ทาให้เกิ ดความเหลื่อมล้ าและไม่เอื้ออานวยต่อสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่
ชายและหญิ งอยู่กิ นกันฉันสามี ภ ริ ย าก็ ดีหรื อคู่รัก ร่ วมเพศเดี ย วกันชายรั ก ชาย หรื อหญิ งรั ก หญิ ง
ด้วยกันที่มีแนวโน้มมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากทะเบียนสมรสนั้นเป็ นเพียงสัญลักษณ์ที่ทาให้ก่อ
เกิ ดความผูก พันระหว่างสามี และภริ ย าในทางทรั พย์สิ นและหน้าที่ ดูแลซึ่ งกันเท่านั้น หากจากัด
เพียงแต่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั ทาให้
ส่ งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตได้ เนื่องจากประชากรเกิดใหม่น้ นั น้อยกว่าประชากรที่เสี ยชีวิตไป
และประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สัง คมผูส้ ู งอายุอย่า งเต็มตัว ทาให้เกิ ดปั ญหาในการพัฒนาประเทศที่
จะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ขบั เคลื่อนเป็ นเรื่ องสาคัญ อีกทั้งยังกระทบสิ ทธิ ของชายและหญิงที่อยูก่ ิน
ฉันสามีภรรยากันแต่ไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรส ซึ่ งหากมีภาวะการมีบุตรยากก็จะไม่สามารถ
กระทาได้ และการไม่กาหนดอายุของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดผล
กระทบต่อเด็กหรื อความสามารถในการดูแลเด็กในครรภ์ ซึ่ งทาให้อาจส่ งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์
ได้ ดังนั้นหากได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นั้น ทาให้สิทธิ ที่จะมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั ไม่ถูกกระทบและเป็ นไปตาม
หลักสากล ทาให้แก้ปัญหาเรื่ องจานวนประชากรที่มีอตั ราการเกิ ดลดลงได้ และทาให้มีทรัพยากร
มนุษย์ที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศยังคงมีอตั ราต่อเนื่องต่อไป และการกาหนดหน้าที่ของชาย
หญิ งที่ อยู่กินฉันสามี ภรรยาที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการเข้ารับบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์อย่างชัดเจนนั้น จะทาให้ลดปั ญหาสภาพความเหลื่อมล้ าทางสังคม และช่ วยให้
คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสุ ขที่สามารถจะมีบุตรได้โดย
ไม่มีกฎหมายจากัดสิ ทธิ
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาจาก พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ประกาศแพทยสภาที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
เปรี ย บเที ย บและศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พันธุ์ ข้อเท็จ จริ ง ทาง
วิท ยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ใ นต่า งประเทศ นามาแก้ไขปรั บ ปรุ ง กับ
กฎหมายในประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ชัดเจนและเป็ นธรรมมากขึ้น
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1.5 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
วิทยานิ พนธ์น้ ีเป็ นแบบการวิจยั เอกสาร (Documentary Legal Research) ศึกษาจากข้อมูล
ทางการแพทย์ภาวะการมีบุตรยาก คาอธิ บายและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องเชิ งเอกสาร
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมาย แนวคิดและข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
ทาให้ทราบถึงปั ญหาและแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ซ่ ึ งเปิ ดโอกาสให้ชายหญิง
ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถเข้ารับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
และหญิงผูท้ ี่จะเข้ารับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยการตั้งครรภ์แทน ให้เหมาะสมกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อจะนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และเพื่ อ ผลัก ดัน ให้ มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ใ ห้ช ายหญิ ง ที่ อ ยู่กิ น ฉัน สามี ภ รรยาที่ ไ ม่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย สามารถเข้ารับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบแนวคิดของ
ประเทศต่างๆ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ของชายหญิงที่อยูก่ ินแบบไม่จดทะเบียนสมรสสามารถเข้า
รับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
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บทที่ 2
ควำมหมำย ควำมเป็ นมำและทฤษฎีกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์
ทำงกำรแพทย์
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การเจริ ญพันธุ์หรื อเรี ยกกันอีกอย่างได้วา่ “การสื บพันธุ์” นั้นเป็ นเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์
และที่ ค วามสาคัญต่อมนุ ษย์ม ากขึ้ นทุ กวัน เนื่ องจากมนุ ษ ย์เรามีการเกิ ดและมีการตายหมุ นเวีย น
เป็ นวัฏจักรแห่ งชี วิต ซึ่ งการเจริ ญพันธุ์น้ นั เปรี ยบเสมือนเป็ นต้นน้ าของสายน้ าแห่ งชีวิต ซึ่ งจะดารง
เผ่าพันธุ์ของมนุ ษย์ในแต่ละเผ่าพันธุ์หรื อแต่ละเชื้ อชาตินน่ั เอง ซึ่ งในแต่เชื้ อชาติก็ตอ้ งการที่จะสื บ
เชื้ อสายต่อไปเพื่อมุ่งหมายจะรักษาเชื้ อชาติของตนเองไว้ แต่ก็ได้มีอุปสรรคบางอย่างในการเจริ ญ
พันธุ์ ของมนุ ษย์ ซึ่ ง อย่า งหนึ่ งที่ เป็ นอุป สรรคอย่างมาก คื อ ภาวะมีบุ ตรยาก กอปรกับคู่ สามี และ
ภรรยายุคนี้ มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้า อาจเนื่ องมาจากความพร้อมของคู่สมรส และแบบแผนทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะดังกล่าวอาจส่ งผลทาให้เกิดภาวะเจริ ญพันธุ์ที่ลดลง ซึ่ งทาให้คู่สมรส
ต้องมารับคาปรึ กษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากมีจานวนมากขึ้น ทั้งนี้ท้ งั นั้นภาวะมีบุตรยากไม่ข้ ึนกับว่า
จะเป็ นเชื้ อชาติใด ทั้งไทย จีน อิ นเดีย หรื อชาติยุโรป ก็ตาม ดังนั้นจึงไม่มีใครจะรู้ล่วงหน้าว่า เมื่อ
ตัวเองแต่งงานแล้วจะมีปัญหาการมีบุตรยากหรื อไม่
การนาเอาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มาใช้รักษาภาวะการมีบุตรยากอย่าง
ต่อเนื่ องและได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีขอ้ มูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) หรื อ WHO พบว่า มีคู่สมรสประมาณ 50-80 ล้านคู่ทว่ั โลกขณะนี้ อยูใ่ นภาวะการมี
บุตรยากและส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทัว่ โลกเป็ นอย่างมากซึ่ งปั ญหาเกี่ ยวกับ “การมีบุตรยาก”
นับได้วา่ เป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญประการหนึ่ง6
การศึ ก ษาในบทนี้ จะเสนอภาพโดยรวมของเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ โ ดยการ
ทาการศึกษาวิวฒั นาการของเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์และนาเสนอถึงปั ญหาทางสิ ทธิ ของสามี
ภริ ยาและเด็ก ที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ใ นประเทศไทย โดยจะชี้ ใ ห้เห็ นถึ งสภาพ
ปั ญหาดังกล่าวในประเทศไทยเพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ในบทต่อไป

6

1992. P.1-7

WHO Scientific Group. Recent advances in medically assisted conception. WHO Technical Report Series 820,
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2.1 ควำมหมำยของกำรใช้ เทคโนโลยีกำรช่ วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ หมายความ กรรมวิธีใดๆ ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ น าอสุ จิ และไข่ อ อกจากร่ า งกายมนุ ษ ย์ เพื่ อให้เกิ ด การตั้ง ครรภ์โ ดยไม่ เป็ นไปตาม
ธรรมชาติรวมทั้งการผสมเทียม7
ในช่ วงระยะเวลาประมาณสามสิ บ ปี ที่ ผ่า นมา วงการแพทย์ไ ด้พฒ
ั นาเทคโนโลยีที่ ช่วย
บาบัดรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีน้ ีซ่ ึ งเรี ยกว่า “เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์” (Assisted Reproductive Technology หรื อ ART) สามารถทาให้คู่สมรสจานวนมาก
สามารถมีบุตรได้ตามความประสงค์ เทคนิคและกรรมวิธีใหม่ๆ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นตลอดเวลา
ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้คู่สมรสจานวนมากมีบุตรตาม
ความประสงค์แต่ก็มีคู่สมรสจานวนหนึ่ งที่ไม่สามารถมีบุตรได้โดยปราศจากความช่ วยเหลื อจาก
บุคคลที่ สาม เพราะในบางกรณี คู่สมรสฝ่ ายหญิ งไม่สามารถตั้งครรภ์แทนด้วยตนเองได้ ในกรณี
เช่นนี้หากคู่สมรสนั้นต้องการมีบุตร ก็จาเป็ นต้องหาหญิงอื่นมารับตั้งครรภ์แทน เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพัน ธุ์ มี บ ทบาทอย่า งยิ่ ง ต่ อ กระบวนการในการรั บ ตั้ง ครรภ์แ ทนนี้ เนื่ อ งจากเทคโนโลยีน้ ี
สามารถช่วยให้ฝ่ายหญิงสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ตอ้ งมีเพศสัมพันธ์กบั ฝ่ ายชาย ดังนั้น หญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทนจึงสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สมรสฝ่ ายชายที่ตอ้ งการมี
บุตร และเด็กที่เกิดมาก็จะมีความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมกับคู่สมรสที่ตอ้ งการมีบุตรนั้นฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งหรื อทั้งสองฝ่ ายได้
ส่ วนการผสมเทียม หมายความว่า การนาเชื้ออสุ จิเข้าไปในอวัยวะสื บพันธุ์ของหญิง เพื่อให้
หญิงนั้นตั้งครรภ์โดยไม่มีการร่ วมประเวณี 8
การตั้งครรภ์แทน หมายความว่า การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ โดยหญิ ง ที่ รั บ ตั้ง ครรภ์แทนมี ข ้อตกลงเป็ นหนัง สื อ ไว้ก ับ สามี แ ละภริ ย าที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายก่อนตั้งครรภ์วา่ จะให้ทารกในครรภ์เป็ นบุตรของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น9
การรับตั้งครรภ์แทน (Surrogacy) เป็ นกระบวนการในการให้กาเนิดเด็กซึ่ งหญิงคนหนึ่ งรับ
ที่จะตั้งครรภ์แทนผูอ้ ื่นและตกลงที่จะส่ งมอบเด็กนั้นให้อยูใ่ นความอุปการะของบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งที่
7

พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3
เรื่ องเดิม
9
เรื่ องเดิม
8

9

ต้องการมีบุตรการรับตั้งครรภ์แทนในยุคปั จจุบนั จาเป็ นต้องอาศัยวิทยาการของเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ มาช่ วยเสมอ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วอาจทาได้โดยการนาไข่และเชื้ ออสุ จิของฝ่ ายคู่สมรสที่
ต้องการมีบุตรนั้นมาผสมกันแล้วนาไข่ที่ผสมแล้วนั้นไปใส่ ในร่ างกายของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
เพื่อการเจริ ญพันธุ์ต่อไป
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญพัน ธุ์ ไ ด้เจริ ญรุ ดหน้า ไม่ น้อ ยไปกว่า
ต่างประเทศแพทย์ได้นาเทคโนโลยีน้ ี มาช่ วยให้คู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากได้มีบุตรตามความ
ประสงค์เป็ นจานวนมาก การรับตั้งครรภ์แทนจึงเกิดขึ้นพร้อมไปกับความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการ
สาขานี้
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2.2 ควำมเป็ นมำและวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั มีมากนานแล้ว ได้นามาถูกใช้กบั มนุษย์จนประสบ
ความสาเร็ จครั้งแรกในปี ค.ศ. 1790 โดยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ นายฮันเตอร์ (Hunter)10 หลังจากนั้น
ในปี ค.ศ. 1884 ก็ประสบความสาเร็ จเช่นเดียวกันในสหรัฐอเมริ กา โดยแพทย์ชาวอเมริ กนั สามารถ
ทาให้หญิ ง ซึ่ ง สามี เป็ นหมันตั้ง ครรภ์ไ ด้จากการใช้เชื้ ออสุ จิบ ริ จาค11 ซึ่ งถื อเป็ นความส าเร็ จ ณ
ขณะนั้นและมีการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อย่างเรื่ อยมา
ซึ่ งต่อมาในปี ค.ศ. 1944 แพทย์จอห์น ร็ อค (John Rock) และ เมอร์ เรี ยม เมนคิน (Miriam
Menkin) ได้ประสบความสาเร็ จในการทาเด็กหลอดแก้ว12 ต่อมาปี ค.ศ. 1954 ได้เกิ ดสิ่ งที่ประสบ
ความเร็ จในทางการแพทย์อีกครั้ง เมื่อสามารถทาให้หญิงคนหนึ่ งสามารถตั้งครรภ์ได้โดยใช้อสุ จิแช่
แข็ง13 จนกระทัง่ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ประเทศอังกฤษสามารถใช้เทคนิ คการปฏิ สนธิ นอกร่ างกายให้
ผูห้ ญิงคนหนึ่ งสามารถคลอดบุตรได้สาเร็ จ บุตรของเธอชื่อว่า ลูอิส บราวน์ (Louise Brown)14 ซึ่ ง

10

Barbara L. Keller, “Surrogate Motherhood Contracts in Louisiana: To Ban or to Regulate?,” Louisiana Law Review,
Vol.49, p.144 (September 1988)
11
Shaman, J, Legal Aspects of Artificial Insemination, 18 J. FAM. L. p.331
12
arte. “Assisted reproductive technology : a brief history.” sites.arte.tv/futuremag/fr/assisted-reproductive-technologybrief-history-futuremag, 14 February 2015
13
Ibid
14
Ibid
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ผลงานอันโดดเด่นนี้ เกิดมาจากบุคคลสองคน15 คือ แพทริ ค พีเธอร์ ส (Patrick Steptoe) และโรเบิร์ต
เอ็ดเวิร์ด (Robert Edwards)
ต่อมามีการตั้งครรภ์ครั้งแรกเป็ นผลมาจากการใช้ไข่บริ จาคเป็ นในปี ค.ศ. 1983 ซึ่ งเป็ นปี
เดียวกับการเกิดของทารกโดยใช้ตวั อ่อน 8 เซลล์แช่แข็ง16 ปี ค.ศ. 1994 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมี
เด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธ์ทางการแพทย์ครั้งแรกตามกฎหมายโดยวิธีการฉี ดอสุ จิ17
และต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมที่ออกมาช่วยกระบวนการเกิด
ของมนุ ษย์อย่างต่อเนื่ อง เช่ น ปี ค.ศ. 2000 เป็ นครั้งแรกที่ประสบความสาเร็ จในการใช้เซลล์ไข่แช่
แข็งและอสุ จิแช่แข็ง
จากที่ กล่ าวมาทั้งหมดนั้นจะสังเกตได้ว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มี
ประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้คู่สมรสหรื อคู่ชายหญิงที่อยูก่ ิ นฉันสามีภรรยานั้นสามารถมีบุตร
ได้ตามที่ ตนเองนั้นต้องการ แต่อาจจะเกิ ดปั ญหาได้จากการนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญทางการ
แพทย์ม าใช้ในทางที่ ผิดก็อาจจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาในด้า นต่า งๆ เช่ นกัน เพราะโดยปกติแล้ว การ
ปฏิ สนธิ ของตัวอ่อนจะเกิ ดขึ้นภายในร่ างกายของฝ่ ายหญิงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กบั ฝ่ ายชาย แต่
เมื่อมีการนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการผสมเทียมโดยการฉี ด
เชื้ ออสุ จิ (Artificial Insemination) หรื อการปฏิ สนธิ นอกร่ างกาย (In Vitro Fertilisation) การ
ปฏิสนธิ ของตัวอ่อนซึ่ งทาให้เกิดเป็ นมนุษย์ในเวลาต่อมา จึงไม่ได้มาจากการมีเพศสัมพันธ์อีกต่อไป
จึงต้องมีการศึกษาโดยละเอียดหากจะนาเอาเทคโนโลยีน้ ี มาใช้กบั ชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากส่ วนหนึ่งก็เป็ นผูม้ ีภาวะมีบุตรยากจริ งๆและอยากจะมีบุตรไว้สืบสาย
เลือด ซึ่ งแน่นอนหากพิจารณาจากบุคคลกลุ่มนี้แล้วย่อมกระทบต่อสิ ทธิ ที่จะเข้าถึงการรักษาโดยใช้
เทคโนโลยีน้ ี แต่ก็เป็ นโอกาสเปิ ดช่ องให้ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้ง่ายขึ้ น อาจจะมีผลเสี ยอื่ นๆตามอี ก
มากมายได้
ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) โรคของระบบสื บพันธุ์ที่กาหนดโดยความล้มเหลวที่จะบรรลุ
การตั้งครรภ์ที่คลินิกหลังจาก 12 เดือนหรื อมากกว่า โดยที่การมีเพศสัมพันธ์น้ นั ที่ไม่มีการป้ องกัน18
15

swmoyers. “ART and Embryo Donation: A Short History.” fertilityauthority.com/blogger/swmoyers/2012/4/05/artand-embryo-donation-short-history, 5 April 2012
16
Ibid
17
supra note 12
18
World Health Organization. The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology
(ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 2009 p.1522
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ซึ่ งองค์ ก ารอนามัย โลกนั้น ถื อ ว่ า ภาวะมี บุ ต รยากนี้ เป็ นความบกพร่ อ งหรื อการไร้
ความสามารถที่จะมีบุตรได้อย่างปกติธรรมชาติ ซึ่ งทางการแพทย์น้ นั ได้มีการจัดประเภทของาวะมี
บุตรยากเป็ น 2 ประเภทคือ ภาวะมีบุตรยากขั้นปฐมภูมิ (Primary infertility) กับภาวะมีบุตรยากขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary infertility) ซึ่งภาวะมีบุตรยากขั้นต้น หมายความว่า ภาวะที่เกิดขึ้นกับผูห้ ญิงคน
หนึ่งที่ไม่เคยผ่านการคลอดบุตร ซึ่ งไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์หรื อไม่สามารถที่จะดาเนินการตั้งครรภ์
ได้ ส่ วนภาวะมีบุตรยากขั้นรอง หมายความว่า ภาวะที่เกิดขึ้นกับผูห้ ญิงผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วหนึ่ง
ครั้ง แต่ครั้งต่อมาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้19
ซึ่ งการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น ปั จจุบนั รักษาด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธ์
ทางการแพทย์ ซึ่ งมีหลากหลายวิธีให้เลือกรักษา ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะขอกล่าวในหัวข้อต่อไป ถึงประเภทของ
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มีวธิ ีการรักษาในปัจจุบนั
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2.3 ประเภทของกำรใช้ เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์
จากข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ของเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั พบว่า
ระยะเวลาหลักร้อยปี ที่ผา่ นมานั้น เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้เจริ ญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มี
การนาเอาเทคนิคใหม่ ๆ ใช้ในรักษาภาวะมีบุตรยากเสมอมา เทคนิคในปั จจุบนั มีหลากหลายวิธีการ
แล้วแต่ คู่ชายหญิงที่มาพบแพทย์เพื่อทาการรักษานั้น จะเลือกใช้วิธีใดแบบใดที่เหมาะสมกับปั ญหา
ด้านมีบุตรยาก
1. การผสมเทียม (Artificial insemination) เป็ นการรักษาผูม้ ีบุตรยาก ซึ่ งมีหลากหลายวิธีแต่
วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ วิธีฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine Insemination หรื อ IUI) คือ
การฉี ดเชื้ ออสุ จิเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรงโดยใช้ท่อพลาสติกเล็กๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉี ด
เชื้ออสุ จิเข้าไปในช่วงที่มีหรื อใกล้กบั เวลาที่มีไข่ตก
วิธีน้ ีจะมีการเตรี ยมน้ าอสุ จิ โดยคัดเอาเฉพาะตัวอสุ จิที่ยงั มีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ดีแล้วนาไปฉี ด
ในโพรงมดลูก โดยที่ตวั อสุ จิไม่ตอ้ งว่ายผ่านปากมดลูก ทาให้มีตวั อสุ จิที่เคลื่อนไหวจานวนมาก เข้า
ไปในโพรงมดลูก และพร้อมที่จะผสมกับไข่ ดังนั้นการทา IUI จึงมักทากับคู่สมรสที่หาสาเหตุของ
ภาวะมีบุตรยากไม่พบ ฝ่ ายชายที่มีเชื้ออสุ จิต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรื อมีปัญหาเกี่ยวกับการหลัง่ อสุ จิ
ในช่ องคลอด หรื อฝ่ ายหญิ งที่ มีปัญหาเรื่ องภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่ (endometriosis) มี
19

World Health Organization. “Infertility definitions and terminology.” www.who.int/reproductivehealth
/topics/infertility/definitions/en/, 21 October 2016
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ปั ญหาเรื่ องการตกไข่ เป็ นต้น ยกเว้นในกรณี มีการอุดตันของปี กมดลูกทั้งสองข้างหรื อเชื้ ออสุ จิมี
คุณภาพต่ามาก “อัตราการตั้งครรภ์ภายหลังการฉี ดเชื้ อผสมเทียมในโพรงมดลูก” โดยทัว่ ไปแล้ว
อัตราความสาเร็ จของการกระตุน้ ให้มีการตกไข่และการทา IUI อยูร่ ะหว่าง 10 – 20 เปอร์ เซ็น ต่อ
รอบการรักษา ซึ่ งมีขอ้ มูลจากการศึกษาในผูท้ ี่มีภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ พบว่าในการทา
IUI จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าโอกาสตั้งครรภ์โดยรอบธรรมชาติประมาณ 2 เท่า แต่ถา้ ทาการ IUI
ร่ วมกับกระตุน้ รังไข่ดว้ ยยารับประทานจะโอกาสมากขึ้นประมาณ 3 เท่า และถ้ากระตุน้ รังไข่ดว้ ยยา
ฉี ดจะโอกาสมากขึ้นเป็ น 4-6 เท่าเมื่อเทียบกับรอบธรรมชาติโดยที่อตั ราการประสบความสาเร็ จของ
การฉี ดเชื้ อผสมเทียมในโพรงมดลูกจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างคือ อายุของฝ่ ายหญิง จานวนไข่ที่
สมบูรณ์พอที่จะทาให้เกิดการปฏิสนธิได้ ความเข้มข้นของจานวนอสุ จิที่ใช้ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูก
และความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกในวันที่ฉีดอสุ จิ แต่อย่างไรก็ตามแพทย์จะทาการควบคุมปั จจัย
ดังกล่าวให้เหมาะสมที่สุด เพื่อจะได้มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงสุ ด20
2. การปฏิสนธิ นอกร่ างกาย หรื อ การทาเด็กหลอดแก้ว21 (In vitro fertilization หรื อ IVF)
เป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั คือ แพทย์จะทาการเก็บไข่ผา่ นทางช่องคลอดและนามาผสมกับ
อสุ จิในจานทดลองเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ ภายนอกร่ างกายในห้องปฏิบตั ิการจนมีการเจริ ญเติบโต
เป็ นตัวอ่อน แล้วจึงทาการย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ ายหญิง วิธีน้ ี ไม่จาเป็ นต้องใช้การ
เจาะผนังหน้าท้อง โดยผูห้ ญิงที่มีอายุ ต่ากว่า 38 ปี ภายหลังการรักษาพบว่าจะมีโอกาสสาเร็ จทาให้
ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 30-50% ส่ วนในคนที่มีอายุมากกว่า 38 ปี ขึ้นไป จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ต่ากว่า
30% แต่การเลือกใช้วธิ ี การทาเด็กหลอดแก้วจะพิจารณาทากันในรายที่ฝ่ายชายมีเชื้ ออสุ จิคุณภาพไม่
ดีหรื อมีเชื้ ออสุ จิต่ามาก, คู่สมรสที่ลม้ เหลวจากการผสมเทียม, ฝ่ ายหญิงที่มีความผิดปกติของท่อนา
ไข่ท้ งั 2 ข้าง หรื อมีพงั ผืดในอุง้ เชิ งกราน แพทย์ผทู้ าการรักษาจะพิจารณาทาการฉี ดอสุ จิเข้าสู่ เซลล์
ของฟองไข่โดยตรง (ICSI) ซึ่ งจะช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์มากขึ้น
3. การทากิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopian Transfer – GIFT)22 ในขั้นตอนแรกแพทย์จะทาการ
กระตุน้ ไข่ จนเมื่อถึงวันไข่ตก แพทย์จะทาการเก็บอสุ จินามาผสมกับไข่ แล้วใส่ เข้าในหลอดเล็ก ๆ
20

ธี รยุทธ์ จงวุฒิเวศย์. “'IUI’ ความหวังแห่ งชี วิตใหม่ ที่ ปลอดภัยและได้ผลดี .” www.vejthani.com/TH/Article/'IUI’
ความหวังแห่ งชี วิตใหม่ ที่ปลอดภัยและได้ผลดี. 24 มกราคม 2557
21
The American Pregnancy Association. “In Vitro Fertilization: IVF.” http://americanpregnancy.org/infertility/in-vitrofertilization/. 15 February 2017
22
The American Pregnancy Association. “Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT.” http://americanpregnancy.org
/infertility/gamete-intrafallopian-transfer/. 2 September 2016
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ใส่ กลับเข้าไปในท่อนาไข่ของฝ่ ายหญิง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ ที่บริ เวณท่อนาไข่ ไข่ที่
ผสมแล้วจะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวอ่อนและเดินทางเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูก ดังนั้นฝ่ ายหญิงจึงต้องมี
ท่อนาไข่ที่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง ภายหลังจากการทากิ๊ฟท์จะมีอตั ราการตั้งครรภ์ได้ครั้งละประมาณ
ร้อยละ 20-30 ขึ้นอยูค่ วามแข็งแรงของเชื้ ออสุ จิ ความผิดปกติภายในอุง้ เชิงกรานของฝ่ ายหญิง และ
อายุของฝ่ ายหญิงเป็ นสาคัญ ถ้าอายุนอ้ ยก็จะได้ผลการรักษาดีกว่าผูท้ ี่อายุมาก แต่ในปั จจุบนั การทา
กิ๊ฟท์มีความนิยมลดลง เนื่องจากมีข้ นั ตอนการทาที่ยงุ่ ยาก สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เกิดการ
ติ ดเชื้ อ ได้ม ากกว่า การท าเด็ ก หลอดแก้ว (IVF) และมี โ อกาสตั้ง ครรภ์ไ ด้น้อ ยกว่า การท าเด็ ก
หลอดแก้ว
4. การทาซิ ฟท์ (Zygote Intrafallopian Transfer – ZIFT)23 วิธีน้ ี จะคล้าย ๆ กับการทากิ๊ฟท์
แต่จะต่างกันตรงที่ เมื่อนาอสุ จิมาผสมกับไข่แล้ว จะนาไปเพาะเลี้ ยงในห้องปฏิ บตั ิการจนเกิ ดการ
ปฏิสนธิ ตวั อ่อนในระยะที่เรี ยกว่า Zygote ก่อน แล้วจึงค่อยใส่ กลับเข้าไปในบริ เวณท่อนาไข่ ซึ่ งการ
ทาซิ ฟท์น้ ี จะต้องมีการเจาะผนังหน้าท้องเพื่อนาไข่และอสุ จิใส่ เข้าไปในท่อนาไข่ดว้ ย จึงทาให้ไม่
เป็ นที่นิยมใช้กนั นักในปั จจุบนั
5. การรับตั้งครรภ์แทน (Surrogacy Arrangement) ภาวะมีบุตรยากถือเป็ นปั ญหาสาคัญที่คู่
สมรสส่ วนใหญ่ต้องการการบาบัดรัก ษา สาเหตุของภาวะมีบุตรยากของคู่สมรสแต่ ละคู่มี ความ
แตกต่างกัน ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงก็มีปัญหาที่ทาให้เกิดภาวะมีบุตรยากแตกต่างกันออกไป แต่ภาวะ
มีบุตรยากอย่างหนึ่งที่ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถบาบัดได้ก็คือการที่ฝ่ายหญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ดว้ ย
ตนเองได้ วิธีการอย่างเดียวที่สามารถทาให้คู่สมรสฝ่ ายหญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์มีบุตรได้ก็คือการ
ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทน
ลักษณะโดยทัว่ ไปของการรับตั้งครรภ์ คือ การตั้งครรภ์แทนที่ทารกในครรภ์เกิ ดจากการ
ปฏิสนธิ ของอสุ จิและไข่ของคู่สมรสที่ตอ้ งการบุตร แต่ฝ่ายภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ การอุม้
บุญแบบนี้หญิงผูร้ ับอุม้ บุญจะไม่มีสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์เลย
กรรมวิธีในการบาบัดรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการรั บตั้งครรภ์แทนได้เจริ ญก้าวหน้าไป
พร้อมกันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธ์ โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเทียมโดย
การฉี ดเชื้อและการปฏิสนธิ นอกร่ างกาย ซึ่ งกรรมวิธีที่ทาให้การรับตั้งครรภ์แทนสามารถเป็ นไปโดย
ฝ่ ายชายที่วา่ จ้างนั้นไม่จาเป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์กบั ฝ่ ายหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน การรับตั้งครรภ์แทน
23

The American Pregnancy Association. “Zygote Intrafallopian Transfer: ZIFT.”americanpregnancy.org/infertility/
zygote-intrafallopian-transfer/. 2 September 2016
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โดยนา เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์เข้ามาช่ วยด้วยนั้นสามารถทา ให้คู่สมรสที่วา่ จ้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อทั้งสองฝ่ ายสามารถที่ จะมี ค วามสัม พันธ์ท างพันธุ กรรมกับเด็กที่ เกิ ดมา ในปั จจุบ นั การรั บ
ตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศจึงเป็ นไปอย่างกว้างขวาง ในบางประเทศได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อ
จัดหาหญิงที่ประสงค์จะรับตั้งครรภ์แทนให้แก่คู่สมรสที่มีบุตรยาก ซึ่ งในบางแห่ งมีการจัดตั้งองค์กร
เช่นนี้ข้ ึนมาเพื่อแสวงหากาไร โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าทนายความอย่างเป็ น
ระบบ ในต่างประเทศจึงมีการออกกฎหมายควบคุมการรับตั้งครรภ์แทนในบางประเภทด้วย
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2.4 กำรใช้ เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
ภาวะมีบุตรยากเป็ นภาวะที่เกิ ดขึ้นกับคู่สมรสจานวนมากในประเทศไทย สาเหตุของภาวะ
ความมีบุตรยากในประเทศไทยไม่ได้มีความแตกต่างไปจากในต่างประเทศเท่าใดนัก ซึ่ งการที่รักษา
ภาวะมีบุตรยากได้น้ นั ปั จจุบนั นั้นได้มีการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมถึ งการผสมเที ยมด้วย แม้ในหมู่แพทย์ส่วนใหญ่จะบอกว่า การผสมเทียมนั้นปกติ
ไม่ได้จดั ว่าเป็ นเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ แต่การผสมเทียมนั้นถื อว่า เป็ นการ
รักษาภาวะมีบุตรยากที่มีราคาถูกที่สุด ซึ่ งแนวทางการการรักษานั้น24 แบ่งเป็ น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ
แนวทางแรกซึ่ งเป็ นการรักษาแต่ด้ งั เดิมคือการให้การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น ถ้าพบว่ามีการ
ไม่ตกไข่ ก็อาจให้ยากระตุน้ การตกไข่หรื อในบางรายที่พบว่ามีการอุดตันของท่อนาไข่ หรื อมีผงั พืด
ในช่องเชิ งกราน ก็อาจทาการผ่าตัดต่อท่อรังไข่ใหม่หรื อผ่าตัดเลาะพังผืดเป็ นต้น อย่างไรก็ตามการ
รักษาโดยวิธีดงั กล่าวพบว่ามีคู่สมรสจานวนไม่นอ้ ย ไม่อาจมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นภายหลังการรักษา
เนื่ องจากในขบวนการตั้งครรภ์ยงั จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยทางธรรมชาติอื่น ๆ อีกมาก รวมทั้งความ
ผิดปกติบางอย่างก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ เช่น ภาวะเชื้ ออสุ จิผิดปกติในฝ่ ายชาย ดังนั้น ในปั จจุบนั จึงได้
มี ก ารพัฒนาแนวทางการรั ก ษาที่ ส อง คื อการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ เช่ น การท าเด็ ก
หลอดแก้ว หรื อ กิ๊ ฟ ท์ ม าช่ ว ยให้ เ กิ ด การตั้ง ครรภ์ เนื่ อ งจากการรั ก ษานี้ ส่ ว นหนึ่ งไม่ ไ ด้พ่ ึ ง พา
กระบวนการของการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ แต่เป็ นการนาเอาเซลล์สืบพันธุ์คือ ไข่ของเพศหญิงและ
เชื้ออสุ จิของเพศชาย มาเลี้ยงภายนอกร่ างกายให้ผสมเป็ นตัวอ่อนก่อนที่จะใส่ กลับเข้าในโพรงมดลูก
เพื่อให้เกิ ดการตั้งครรภ์ จึงไม่จาเป็ นต้องแก้ไขความผิดปกติต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุ เช่ น ท่อรังไข่ตนั
หรื อเชื้ออสุ จิผดิ ปกติ เป็ นต้น
24

สุภกั ดี จุลวิจิตรพงษ์. “ความหวังใหม่ของผูม้ ีบุตรยาก (ตอนที่ 1).” si.mahidol.ac.th/th/department/obstretrics_
gynecology/dept_article_detail.asp?a_id=173.
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ซึ่ ง สาเหตุ 25การมี บุ ตรยากในประเทศไทยนั้น เกิ ดจากทางฝ่ ายหญิง มีค วามผิดปกติ เช่ น
ภาวะการไม่ตกไข่ มีพงั ผืดเกิ ดขึ้นในช่ องเชิ งกรานหรื อที่ปีกมดลูก ท่อรังไข่อุดตัน มีเนื้ องอกที่ตวั
มดลูก เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกไปฝังตัวในช่องเชิงกรานที่เรี ยกว่าภาวะ endometriosis ซึ่ งมักจะ
พบบ่อยในหญิงที่มีบุตรยาก เป็ นต้น ในบางคู่ สาเหตุอาจเกิดจากฝ่ ายชายเองมีเชื้ ออสุ จิผิดปกติ เช่ น
เชื้ อน้อย หรื ออ่อนแอ หรื อมีรูปร่ างผิดปกติ หรื อ แม่แต่เป็ นหมันคือตรวจไม่พบตัวอสุ จิในน้ าอสุ จิ
เลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม มีคู่สมรสจานวนไม่นอ้ ยที่สาเหตุการมีบุตรยาก เกิดจากความผิดปกติของทั้ง
2 ฝ่ ายร่ วมกัน ไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่า มี คู่ส มรสที่ มี บุ ตรยากอี ก จานวนหนึ่ ง ประมาณ 15-20% ที่ แม้จะตรวจ
วินิจฉัยแล้วก็ไม่พบความผิดปกติอะไร กลุ่มนี้ จดั เป็ นกลุ่มที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาจากความสามารถในการเจริ ญพันธุ์ต่าเอง และมักจาเป็ นต้องให้การรักษาเพื่อช่วยให้เกิดการ
ตั้งครรภ์
นอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประเทศไทยนั้นยังมีการรับตั้งครรภ์แทน ซึ่ งทา
ให้เกิ ดกฎหมายที่ ชื่อว่า พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่เป็ นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ในประเทศไทย แต่เนื่ องจากเกิ ดในช่ วงการรับตั้งครรภ์แทน หรื อบุคคลทัว่ ไปเรี ยกว่า
“การอุม้ บุญ” ซึ่ งการรับตั้งครรภ์แทนในประเทศไทยนั้นมีเอกสารที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนในกรณี ที่
ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งได้แจ้งจานวนบุตรเพื่อขอรับสิ ทธิ เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
การรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรโดยแสดงหลักฐานของทางราชการว่าเด็กนั้นเป็ นบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมาย แต่ขอ้ เท็จจริ งที่ปรากฎเป็ นที่รู้ทว่ั ไปในหมู่ขา้ ราชการที่ร่วมงานในสถานที่ทางาน
แห่ งเดี ยวกันกลับปรากฏว่าข้าราชการฝ่ ายหญิงนั้นไม่ได้ต้ งั ครรภ์ดว้ ยตนเอง แต่ได้นาเชื้ ออสุ จิของ
ฝ่ ายชายมาผสมกับไข่ของฝ่ ายหญิง แล้วนาไข่ที่ได้รับการผสมนั้นไปฝากไว้ในครรภ์ของหญิงอื่น
ดัง นั้น เมื่ อข้า ราชการทั้ง สองคนดัง กล่ า วไดยื่นหลัก ฐานแจ้งจา นวนบุ ตรเพื่อขอรั บสิ ทธิ เบิก ค่ า
รักษาพยาบาลและการศึ กษาของบุตรมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่ าวจึงได้
หารื อไปยังกรมบัญชี กลางว่า กรณี เช่ นนี้ ถือว่าเด็กที่เกิ ดมานั้นเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ข้าราชการทั้งสองหรื อไม่
ต่ อ มากรมบัญ ชี ก ลางได้มี ห นัง สื อ ที่ กค. 0526.5/1988 ลงวัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2541 ถึ ง
สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่อหารื อปั ญหาดัง กล่ าว ซึ่ ง ในที่ สุดคณะกรรมการกฤษฎี ก า
25

Ibid
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(กรรมการร่ างกฎหมาย คณะที่ 3) มีความเห็นว่า หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและให้กาเนิดเด็กนั้นเป็ น
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่ วนข้าราชการหญิงซึ่ งเป็ นเจ้าของไข่ไม่อาจอ้างหลักการตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้วา่ ตนเป็ นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้นในทานองเดียวกัน
เมื่อข้าราชการฝ่ ายชายไม่ได้เป็ นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจึงไม่อาจอ้าง
ได้ว่าตนเป็ นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิ ดมานั้น แม้ว่าตนจะเป็ นเจ้าของเชื้ ออสุ จิก็ตาม
ดังนั้น ในกรณี เช่นนี้ ข้าราชการทั้งสองคนดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้สิทธิ ในความเป็ นข้าราชการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาให้แก่เด็กที่กาเนิดมาจากเชื้ออสุ จิและไข่ของตนได้
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นภาพรวมที่อธิ บายข้อมูลความเป็ นจริ งของการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ที่จะต้องนามาประกอบกับข้อมูลทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
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2.5 ทฤษฎีกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั เป็ นกฎหมายที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อน
ทั้งด้านความรู ้สึกและต่อสังคมที่จะต้องนามาพัฒนาและศึกษาเกี่ยวกับสิ ทธิของชายหญิงที่อยูก่ ินฉัน
สามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเข้ารับบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ ทธิ
มนุษยชนเพราะถือว่าเป็ นการรักษาอย่างหนึ่ง จึงต้องมีการศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
2.5.1 หลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ คนไทยถือพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติมาช้านาน
ชาวไทยพุทธเชื่ อว่า การเกิ ดเป็ นมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่เกิ ดได้ยากและมีคุณค่า26 การเกิ ดของมนุ ษย์จึงมี
คุณค่ามากในสังคมไทย เมื่อชาวไทยพุทธมีความเชิ่อ เช่นนี้ จึงเป็ นภาระหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน ทุก
ส่ วนในสังคม รวมทั้งรั ฐซึ่ งมี หน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ในการสร้างโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้พฒั นาศักยภาพแห่งตนสู่ เป้ าหมายสู งสุ ด
ที่แต่ละคนคาดหวัง27
จึงทาให้คุณค่าของมนุ ษย์น้ นั มีความสาคัญอย่างยิ่ง และความเป็ นมนุ ษย์น้ นั มิได้จากัดแต่
เพียงการดาเนิ นการเพียงเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้น (Adding Years to Life) แต่ยงั หมายถึงเป็ น
ชีวติ ที่มีความสุ ข (Adding Life to Years)28 อีกด้วย
26

พนัส สิ มะเสถียร และคณะ. (2538). สิ ทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุ ขในสังคมไทย. หน้า 25.
เรื่ องเดิม หน้า 26
28
เรื่ องเดิม หน้า 27
27
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หลัก ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์น้ ัน ได้มี ก ารบัญญัติรับ รองใน ปฎิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ท ธิ
มนุษยชน29 ซึ่งได้รับการรับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10
ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยมีขอ้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 21 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริ การสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุ ขภาพและความอยูด่ ี
ของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยูอ่ าศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์
และบริ การสังคมที่จาเป็ น และมีสิทธิ ในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่ วย พิการ หม้ายวัยชรา หรื อ
ปราศจากการดารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิ ที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เด็ก
ทั้งปวงไม่วา่ จะเกิดในหรื อนอกสมรส จะต้องได้รับการคุม้ ครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ซึ่ ง สิ ทธิ ที่ปรากฎอยูใ่ นข้อ 21 (2) นั้นเป็ นการกล่าวถึงสิ ทธิ ตามธรรมชาติมาแต่ด้ งั เดิม คือ
สิ ทธิเกี่ยวกับความเสมอภาค (equality) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรจะเท่าเทียมกันในสังคมของมนุษย์
ส่ วนข้อ 25 (1) นั้น มีความหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จและสังคม ซึ่ งสิ ทธิ ประเภทนี้
เป็ นสิ ทธิ ที่เพิ่งรู ้จกั กันไม่นานมานี้เอง และนับว่าเป็ นชัยชนะของกลุ่มประเทศสังคมนิยมที่ทาให้มี
การระบุสิทธิ เหล่านี้ลงในปฏิญญาฯได้30 ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับ
สุ ขภาพและความเป็ นอยูด่ ี ของตนและครอบครัว (The rights of everyone to standard of living
adequate for the health and wellbeing of himself and his family)
ประกอบกับในประชุ มสมัชชาขององค์การอนามัยโลก (World Health Assembly) ปี 1970
ที่ประชุ มได้มีมติ ว่า “ สิ ทธิ ที่จะมีสุขภาพดี (The right to health) ” เป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานของสิ ทธิ
มนุษยชน31 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เรื่ องสุ ขภาพของมนุษย์น้ นั เป็ นสิ ทธิของมนุษยชนโดยแท้จริ ง
2.5.2 หลั ก นิ ติ ธ รรม หลัก นิ ติธ รรม 32 หมายถึ ง “หลัก พื้ นฐานแห่ ง กฎหมาย ที่ ก ฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม หรื อการกระทาใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝื น ขัด หรื อแย้งต่อหลักนิติธรรม” โดยอาจ

29

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กุลพล พลวัน. (2547). สิ ทธิมนุษยชนในสั งคมโลก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพ : สานักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 35
31
พนัส สิ มะเสถียร และค ณะ. (2538). สิ ทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุ ขในสังคมไทย. หน้า 24
32
คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิ ติธรรมแห่ งชาติ และคณะอนุกรรมการบรรณาธิ การหนังสื อหลักนิ ติธรรมใน
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรมแห่ งชาติ. (2557). หลักนิติธรรม The Rule of Law ความหมาย สาระสาคัญ และ
ผลของการฝ่ าฝื นหลักนิติธรรม. หน้า 1.
30
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จาแนกได้เป็ น 2 ประการ คื อ หลักนิ ติธรรมโดยเคร่ งครัด หรื อหลักนิ ติธรรมในความหมายอย่าง
แคบ และหลักนิติธรรมโดยทัว่ ไป หรื อหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง
ก.หลักนิติธรรมโดยเคร่ งครัด
หลักนิ ติธรรมโดยเคร่ งครัด หรื อหลักนิ ติธรรมในความหมายอย่างแคบ33 หมายถึง “หลัก
พื้นฐานแห่ งกฎหมาย ที่กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรื อการกระทาใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝื น ขัด
หรื อแย้งต่อหลักนิ ติธรรม โดยหลักนิติธรรม หรื อหลักพื้นฐานแห่ งกฎหมายนี้จะถูกล่วงละเมิดมิได้
หากกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรื อการกระทาใดๆ ฝ่ าฝื น ขัด หรื อแย้งต่อหลักนิ ติธรรม ย่อม
ไม่มีผลใช้บงั คับ
สาระสาคัญของหลักนิ ติธรรมโดยเคร่ งครัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ ได้แก่
1.กฎหมายต้องใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อานาจได้เท่าที่กฎหมายให้อานาจ
1) กฎหมายต้องใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายต้องมุ่งหมายให้ใช้บงั คับโดยเสมอภาคกัน ไม่สามารถใช้
บังคับกับเฉพาะคนบางคน หรื อกรณี บางกรณี โดยเฉพาะเจาะจงได้ เพราะกฎหมายจะต้องเป็ นการ
วางกฎเกณฑ์กติกาสาหรับสังคมโดยทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้องให้กฎหมายใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปอย่างไร
ก็ตาม แม้กฎหมายจะบัญญัติมาเพื่อใช้บงั คับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อวิชาชี พใดวิชาชี พหนึ่ ง ก็
สามารถใช้บงั คับได้
หากใช้บ งั คับ เป็ น การทัว่ ไปกับ คนกลุ่ ม นั้นๆ หรื อองค์ก รวิช าชี พ นั้นๆ อาทิ กฎหมาย
เกี่ยวกับพรรคการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ กฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ หรื อกฎหมายจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
เป็ นต้นหลักในข้อนี้ มีไว้เพื่อป้ องกันมิให้ผมู้ ีอานาจใช้อานาจออกกฎหมายมุ่งหมายกลัน่ แกล้ง หรื อ
ลงโทษบุคคลใดบุลคลฟหนึ่ง หรื อกลุ่มบุคคลใดบุคลลหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจง อันจะทาให้กฎหมาย
กลายเป็ นเครื่ องมือของผูม้ ีอานาจในการจัดการกับผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์กบั ตน โดยเหตุน้ ี การตั้งศาลพิเศษ
หน่ วยงานพิเศษหรื อองค์กรเฉพาะกิ จมาเพื่อพิจารณาความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกลุ่ ม
บุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อกลัน่ แกล้งหรื อลงโทษย่อมไม่สามารถกระทาได้
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อานาจได้เท่าที่กฎหมายให้อานาจ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถใช้อานาจได้ หากว่าไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้ ทั้งนี้ เป็ นไปเพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิ และ
33
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เสรี ภาพของประชาชนซึ่ งจะแตกต่างไปจากหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชนที่วา่ ประชาชนสามารถ
กระทาการได้ทุกประการหากกฎหมายไม่ได้กาหนดห้ามมิให้กระทาไว้
ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้หรื อใช้อานาจเกินกว่า
ที่กฎหมายให้อานาจไว้ ย่อมทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสี ยหาย การกระทาของเจ้าหน้าที่
รัฐดังกล่าวจึงไม่สามารถกระทาได้ และหากมีการฝ่ าฝื นกระทาไปย่อมไม่มีผลใช้บงั คับ
ข.หลักนิ ติธรรมโดยทัว่ ไป34 หลักนิ ติธรรมโดยทัว่ ไป หรื อหลัก นิ ติธรรมในความหมาย
อย่างกว้าง หมายถึง ลักษณะที่ดีของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่อาจเรี ยก
อี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า อุ ดมคติ ข องกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม อย่า งไรก็ ตาม แม้ว่า กฎหมาย
กระบวนการยุ ติธ รรม หรื อ การกระท าใดๆ จะไม่ มี ล ัก ษณะสาระส าคัญ ครบถ้ว นของการเป็ น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี หรื อขาดตกบกพร่ องไปบ้างก็ตาม กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมหรื อการกระท าใดๆ ยัง ใช้บ งั คับได้อยู่ตราบเท่า ที่ไ ม่ ขดั ต่อหลัก นิ ติธรรมโดยเคร่ งครั ด
สาระส าคัญ ของหลัก นิ ติธ รรมในความหมายอย่า งกว้า งที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้เทคโนโลยีเ จริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ ได้แก่
1. กฎหมายที่ดีตอ้ งมีความชัดเจน
2. กฎหมายที่ดีตอ้ งไม่ขดั แย้งกันเอง
3. กฎหมายที่ดีตอ้ งมีเหตุผล
4. กฎหมายที่ดีตอ้ งนาไปสู่ ความเป็ นธรรม
5. กฎหมายที่ดีตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หรื อสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
6. กฎหมายที่ดีตอ้ งทันสมัย และสามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม
7. กฎหมายที่ดีตอ้ งบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้
8. กฎหมายที่ดีตอ้ งไม่มีผลย้อนหลังเป็ นผลร้ายหรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ หรื อความรับผิด
ของบุคคล
1) กฎหมายที่ดีตอ้ งมีความชัดเจน หมายความว่า การบัญญัติกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จะต้องใช้ถอ้ ยคาในลักษณะที่ชดั เจน เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายนั้นหลีกเลี่ยง
การใช้ถอ้ ยคาที่คลุมเครื อไม่ชดั เจนโดยไม่จาเป็ น เพราะจะทาให้สามารถตีความไปได้หลายนัย ซึ่ ง
จะทาให้เกิดปั ญหาโต้แย้งโต้เถียงต่อไปในการใช้การตีความกฎหมายอย่างไรก็ตาม มิได้หมายความ
34
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ว่ากฎหมายจะต้องบัญญัติออกมาโดยไม่ให้มีการตีความเสมอไป ในบางกรณี การบัญญัติกฎหมาย
อาจจาเป็ นต้องใช้ถอ้ ยคากว้างๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการใช้การตีความในอนาคต เพื่อให้เกิ ดความ
เป็ นธรรมตามกาลสมัยก็ได้ อาทิ การที่กฎหมายใช้ถอ้ ยคาทานองที่ว่า “ความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็ นต้น
2) กฎหมายที่ ดีตอ้ งไม่ขดั แย้ง กันเอง หมายความว่า การบัญญัติกฎหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษรจะต้องใช้ถอ้ ยคาที่ มีความหมายและเนื้ อหาสอดคล้องต้องกันทั้งฉบับ มิใช่ กฎหมายมาตรา
หนึ่ ง ขัดหรื อแย้ง กันเองกับ อี ก มาตราหนึ่ ง ทั้ง ที่ไ ม่ ได้เป็ นข้อยกเว้น หรื อ บทบัญญัติใ นตอนต้น
บัญญัติไว้อย่างหนึ่งแต่ในตอนท้ายกลับบัญญัติไว้เป็ นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกันหรื อไม่สอดคล้อง
กัน เช่นนี้ยอ่ มทาให้เกิดความสับสนและก่อให้เกิดปัญหาการใช้การตีความกฎหมายได้
3) กฎหมายที่ดีตอ้ งมีเหตุผล หมายความว่า กฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนนั้นจะต้องมีเหตุผล และมี
ความจาเป็ นที่จะต้องมี กฎหมายฉบับนั้น หากการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บงั คับกับประชาชนแต่ไม่
สามารถอธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ลอันยอมรั บ ได้ และความจาเป็ นของการมี ก ฎหมายนั้นๆ ได้ จะท าให้
กฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายที่ขาดน้ าหนักความน่าเชื่อถือ ความไม่มีเหตุผลจะทาให้ไม่ได้รับการ
ยอมรั บจากผูท้ ี่ อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายดังกล่าว เนื่ องจากไม่เข้าใจ ไม่เห็ นความสาคัญของ
กฎหมายฉบับนั้น และอาจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวได้
4) กฎหมายที่ดีตอ้ งนาไปสู่ ความเป็ นธรรม หมายความว่า เป้ าหมายของการมีกฎหมายใน
ท้ายที่ สุด คื อ ความเป็ นธรรม ซึ่ งความเป็ นธรรมดังกล่ าวย่อมไม่ส ามารถพิจารณาจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งได้ หากแต่ตอ้ งเป็ นความเป็ นธรรมของสังคมโดยภาพรวม ดังนั้น หากกฎหมายซึ่ งเป็ น
เพียงวิธีการก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมในสังคมบัญญัติโดยไม่ได้มีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์เพื่อ
ความเป็ นธรรมแล้วย่อมเป็ นกฎหมายที่ไม่ดี
5) กฎหมายที่ดีตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หรื อ สิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
หมายความว่า กฎหมายที่ดีจะต้องสอดคล้องและสนับสนุ นหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ หรื อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ท้ งั นี้เพราะสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่ติดตัวมนุษย์มา
ตั้งแต่กาเนิดไม่สมควรที่รัฐหรื อผูม้ ีอานาจออกกฎหมายจะพรากสิ ทธิ ดงั กล่าวไปจากผูน้ ้ นั เช่น สิ ทธิ
ในการรวมกลุ่ ม สิ ท ธิ ในการแสดงความคิดเห็ น สิ ท ธิ ใ นการติดต่อสื่ อสาร สิ ทธิ ผูพ้ ิการ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สิ ทธิ บางประการหากมีความจาเป็ นในบางสถานการณ์บางพื้นที่ รัฐสามารถบัญญัติ
กฎหมายมาจากัดสิ ทธิ บางประการได้เท่าที่จาเป็ น และพอสมควรแก่เหตุ เช่น การห้ามผูต้ อ้ งขังใน
เรื อนจาใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อป้ องกันการติดต่อในการค้ายาเสพติด เป็ นต้น
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6) กฎหมายที่ดีตอ้ งทันสมัย และสามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
การเมือ งและวัฒนธรรม หมายความว่า กฎหมายที่ บ ญ
ั ญัติข้ ึ นมานั้นจะต้องไม่ เพีย งแต่ สามารถ
สนองตอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ ได้ หากแต่ตอ้ ง
สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงของพัฒนาการในด้านต่างๆ ของสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง และ
วัฒนธรรมในอนาคตได้ดว้ ย ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายจึงจาเป็ นต้องบัญญัติให้สามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
7) กฎหมายที่ดีตอ้ งบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ หมายความ
ว่า ในการบัญญัติกฎหมายโดยหลักการจะต้องเป็ นอานาจของฝ่ ายนิติบญั ญัติ ซึ่ งเป็ นสถาบันหลักที่มี
หน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายตามระบอบประชาธิ ปไตยองค์กร หรื อ สถาบันอื่นจะบัญญัติกฎหมาย
ได้ก็ตอ้ งเป็ นไปตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ เช่น ฝ่ ายบริ หารสามารถตราพระราชกาหนดได้ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ แต่ก็ตอ้ งนาเข้ามาพิจารณารับรองโดยฝ่ ายนิติบญั ญัติอีกครั้ง หรื อ ฝ่ ายบริ หารที่
สามารถออกกฎหมายลา ดับรองอื่นๆ เช่น กฎกระทรวง ฯลฯ เพื่อใช้ในทางบริ หารโดยอาศัยอานาจ
จากกฎหมายแม่บทที่ตราโดยฝ่ ายนิติบญั ญัติ เป็ นต้น
8) กฎหมายที่ดีตอ้ งไม่มีผลย้อนหลังเป็ นผลร้าย หรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ หรื อความรับผิด
ของบุคคล หมายความว่า กฎหมายจะต้องไม่บญั ญัติให้เป็ นผลร้าย หรื อ มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่
หรื อความรับผิดของบุคคลกับการกระทาของบุคคลที่เกิ ดขึ้นไปแล้ว และในขณะนั้นไม่มีกฎหมาย
บัญญัติเป็ นผลร้ายหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ หรื อความรับผิดของบุคคลไว้สาหรับการกระทา
ดัง กล่ า ว เพราะหากให้ก ฎหมายมี ผลย้อนหลัง เป็ นผลร้ า ยแล้วจะท าให้บุ ค คลต่ า งๆในสัง คมไม่
สามารถเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ต นเองได้ก ระท าไปในปั จ จุ บ ัน ซึ่ งชอบด้ว ยกฎหมาย
กลายเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอนาคต เช่น การเพิกถอนสัญชาติยอ้ นหลัง การเพิก
ถอนสิ ทธิ เลือกตั้งย้อนหลัง เป็ นต้น
2.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิของสามีและภริ ยาโดยชอบด้ วยกฎหมาย ก่อนที่จะเกิ ดสิ ทธิ
ระหว่างชายและหญิงที่จะครองรักร่ วมกันในฐานะสามีและภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น จะต้อง
จดทะเบียนสมรสอันเป็ นสาคัญก่อนตามกฎหมาย ตามนัยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยเงื่อนไขแห่ งการสมรส ซึ่ งมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ มาตรา 1448 ซึ่ งบัญญัติวา่ การสมรสจะทาได้
ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริ บูรณ์แล้ว แต่ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทา
การสมรส ก่อนนั้นได้ และมีความสาคัญอย่างยิ่งตาม มาตรา 1457 ซึ่ งบัญญัติว่า การสมรสตาม
ประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้ จดทะเบียนแล้วเท่านั้น และมาตรา 1458 ซึ่ งบัญญัติวา่ การ
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สมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็ นสามี ภริ ยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏ
โดยเปิ ดเผยต่อหน้า นายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ดว้ ย
ฉะนั้นจากมาตราที่ กล่ าวมาข้างต้นทาให้ท ราบว่า การจดทะเบีย นสมรสนั้นต้องกระท า
ตามที่กฎหมายกาหนด และมีความสาคัญในเรื่ องดังต่อไปนี้ เช่น
ก. สิ ทธิ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หากทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างสมรสนั้น เป็ นสิ นสมรส ตามนัยของมาตรา 1474 ซึ่ งได้
บอกความหมายของสิ นสมรสได้แก่ทรัพย์สิน
(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้มาระหว่างสมรสโดยพินยั กรรมหรื อโดย การให้เป็ นหนังสื อเมื่อ
พินยั กรรมหรื อหนังสื อยกให้ระบุวา่ เป็ นสิ นสมรส
(3) ที่เป็ นดอกผลของสิ นส่ วนตัว
ถ้ากรณี เป็ นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่ งเป็ นสิ นสมรสหรื อมิใช่ ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่า
เป็ นสิ นสมรส หรื อ มาตรา 1475 ได้บญั ญัติวา้ ว่า ถ้าสิ นสมรสใดเป็ นจาพวกที่ระบุไว้ใน มาตรา 456
แห่ ง ประมวลกฎหมายนี้ หรื อที่ มี เอกสารเป็ นส าคัญ สามี หรื อภริ ย า จะร้ องขอให้ล งชื่ อตนเป็ น
เจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้ หรื อ การจัดการสิ นสมรสต้องได้รับความยินยอม ตามนัยมาตรา
1476 ซึ่ งบัญญัติว่าสามีและภริ ยาต้องจัดการสิ นสมรสร่ วมกันหรื อได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ าย
หนึ่ง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ขาย แลกเปลี่ ย น ขายฝาก ให้เ ช่ า ซื้ อ จานอง ปลดจานอง หรื อ โอนสิ ท ธิ จานองซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่อาจจานองได้
(2) ก่อตั้งหรื อกระทาให้สุดสิ้ นลงทั้งหมดหรื อบางส่ วนซึ่ งภาระจายอม สิ ทธิ อาศัย สิ ทธิ
เหนือพื้นดิน สิ ทธิ เก็บกิน หรื อภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์
(3) ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้กยู้ มื เงิน
(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการ
สังคม หรื อตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(8) นาทรัพย์สินไปเป็ นประกัน หรื อหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรื อศาล
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การจัดการสิ นสมรสนอกจากกรณี ที่บญั ญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรื อภริ ยา จัดการได้มิตอ้ ง
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นต้น
ข.ก่อเกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริ ยา ซึ่ งสามีและภริ ยานั้นมีหน้าที่ตอ้ งดูแลซึ่ งกัน
และกันตามสมควร ตามนัยของมาตรา 1461 ซึ่ งบัญญัติวา่ สามีภริ ยาต้องอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
สามีภริ ยาต้องช่ วยเหลื ออุปการะเลี้ ยงดูกนั ตามความสามารถและ ฐานะของตน หรื อหากดูแลกัน
หรื ออยูก่ ินไม่ได้โดยปกติสุข หรื อไม่ได้ดว้ ยพฤติการณ์บางอย่าง ตามนัย มาตรา 1462 ซึ่ งบัญญัติวา่
ในกรณี ที่สามีภริ ยาไม่สามารถที่จะอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยาโดยปกติสุขได้ หรื อถ้าการอยูร่ ่ วมกัน
จะเป็ นอันตรายแก่กายหรื อจิตใจหรื อทาลายความผาสุ กอย่างมาก สามีหรื อภริ ยาฝ่ ายที่ไม่สามารถที่
จะอยู่กิ นด้วยกันฉันสามี ภริ ยาโดยปกติสุขได้ หรื อฝ่ ายที่จะต้องรับ อันตรายหรื อถู กทาลายความ
ผาสุ ก อาจร้องต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งอนุญาตให้ตนอยูต่ ่างหากในระหว่างที่เหตุน้ นั ๆ ยังมีอยูก่ ็ได้ใน
กรณี เช่ นนี้ ศาลจะกาหนดจานวนค่าอุปการะเลี้ ยงดูให้ฝ่ายหนึ่ งจ่ายให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ งตามควรแก่
พฤติการณ์ก็ได้
ค.เกิ ดสิ ทธิ และหน้าที่ในความเป็ นบิดามารดา เกิดสิ ทธิ และหน้าที่ในการปกครองบุตรทั้ง
ชายและหญิงนั้น ซึ่ งจะต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรกันทั้งสองฝ่ าย ดูแลเลี้ยงดูจนกว่าจะบรรลุนิติ
ภาวะ สิ ทธิ ในการรับมรดกหากคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งตาย ซึ่ งหากคู่สมรสฝ่ ายใดได้ตายลง อีกฝ่ าย
ก็จะมีสิทธิ ได้รับมรดก ตามนัยของ มาตรา 1635 ซึ่ งได้บญั ญัติ ลาดับและส่ วนแบ่งของคู่สมรสที่ยงั มี
ชีวติ อยูใ่ นการ รับมรดกของผูต้ ายนั้น ให้เป็ นไปดัง่ ต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่ งยังมีชีวิตอยู่หรื อมีผรู้ ับ มรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่
สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ้ นั มีสิทธิ ได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่าตนเป็ นทายาทชั้นบุตร
(2) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรื อมีผูร้ ับมรดกแทนที่
หรื อถ้าไม่มีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) แต่มี ทายาทตาม มาตรา 1629 (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยงั
มีชีวติ อยูน่ ้ นั มีสิทธิ ได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
(3) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (4) หรื อ (6) และทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรื อมีผรู้ ับมรดก
แทนที่ หรื อมีทายาทตาม มาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยงั มีชีวิตอยู่ มีสิทธิ ได้มรดกสอง
ส่ วนในสาม
(4) ถ้าไม่มีทายาทดัง่ ที่ระบุไว้ใน มาตรา 1629 คู่สมรสที่ยงั มี ชีวิตอยูน่ ้ นั มีสิทธิ ได้รับมรดก
ทั้งหมด
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ง.สิ ทธิทางอาญา สิ ทธิ ที่จะไม่ตอ้ งรับโทษ ตามนัยของ ปรมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ซึ่ ง
ได้บญั ญัติไว้ว่า ความผิดตามที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 334 ถึง มาตรา 336 วรรคแรก และ มาตรา 341
ถึง มาตรา 364 นั้นถ้าเป็ นการกระทาที่สามีกระทาต่อภริ ยา หรื อภริ ยากระทาต่อสามี ผูก้ ระทาไม่ตอ้ ง
รับโทษ
สิ ทธิ ที่จะฟ้ องแทนผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ระหว่างสามีและภริ ยา หากมีการกระทาความผิด
ทางอาญาทาให้เป็ นผูเ้ สี ยหาย ต่อคู่สมรส ซึ่ งตามนัยของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 4 บัญญัติไว้วา่ ในคดีอาญาซึ่ งผูเ้ สี ยหายเป็ นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิ ฟ้ องคดีได้เอง โดยมิ
ต้องได้รับอนุญาตของสามีก่อน
ภายใต้บงั คับแห่ง มาตรา 5 (2) สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทน ภริ ยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
โดยชัดแจ้งจากภริ ยา และมีมาตราที่กล่าวถึงอานาจในการจัดการคดี ตามนัย มาตรา 5 บัญญัติไว้วา่
บุคคลเหล่านี้ จดั การแทนผูเ้ สี ยหายได้ (2) ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน สามีหรื อภริ ยา เฉพาะแต่ใน
ความผิด อาญาซึ่งผูเ้ สี ยหายถูกทาร้ายถึงตายหรื อบาดเจ็บจนไม่สามารถจะ จัดการเองได้
จากที่ กล่าวมาข้างต้นเป็ นส่ วนหลักที่เป็ นสิ ทธิ และหน้าที่ของสามีภริ ยาที่กฎหมายได้ให้
อานาจไว้ ที่แสดงออกถึ งความอุปการะ หรื อ ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งอย่างพิเศษมากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส ซึ่ งหากไม่จดทะเบียนสมรสแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ต่างๆก็เหมือนเฉกเช่นบุคคลธรรม
ทัว่ ไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผูท้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะหย่อนความสามารถในเรื่ องของการ
ดูแลบุตร
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ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั จะได้อธิ บายถึ งบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจะได้ศึกษาจานวน 6
ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่ งเศส สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เครื อรัฐ
ออสเตรเลียและอินเดีย โดยผลจากการศึกษาจะนาไปใช้วิเคราะห์ในบทที่ 4 และการจัดทาบทสรุ ป
และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยต่อไป
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3.1 มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับเทคโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ในต่ ำงประเทศ
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงเนื้ อหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศ สหพันธ์ ส าธารณรั ฐเยอรมนี สาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส อังกฤษ สหรั ฐอเมริ ก า เครื อรั ฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย และ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ตามลาดับต่อไปนี้
3.1.1 สหพันธ์ สำธำรณรัฐเยอรมนี เป็ นประเทศที่มีระบบกฎหมายที่เข้มแข็งและก้าวหน้า
ประเทศหนึ่ งของโลก มี ร ะบบกฎหมายซี วิ ล ลอว์ที่ เ ป็ นระบบ และกฎหมายเกี่ ย วกับ การใช้
เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ น้ ัน ประเทศสหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี เ ป็ นประเทศหนี่ ง ที่ มี
กฎหมายห้ามเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ในตัวอ่อนและการผสมเทียมเข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่ งของโลก
เนื่ องจากมี การห้ามมิ ให้มีการนาเอาไข่ของหญิงอื่น มาฝังตัวในผนังมดลูกของหญิงที่เข้ารับการ
บาบัดรักษาสภาวะมีบุตรยาก และการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายนี้ถือเป็ นความผิดทางอาญา35
ก.การตั้งครรภ์ แทนในประเทศสหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี เคยมีคาพิพากษาของศาลว่า
การรับตั้งครรภ์แทนนั้นเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ทาให้สัญญาในการรับตั้งครรภ์แทนนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่ งไปในแนวทางเดียวและสอดคล้องกับรายงาน

35

Angie Godwin. “So you're having another woman's baby: economics and exploitation in gestational surrogacy.”
www.thefreelibrary.com/So+you're+having+another+woman's+baby%3A+economics+and+exploitation+in...-a054469386 1 Jan
1999
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ของคณะกรรมการชุ ดหนึ่ งของรั ฐบาล ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจขริ ญพันธุ์ “Brenda report”
ปรากฎว่า ช่ วงระหว่าง ปี ค.ศ. 1989 ถึ ง 1990 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้
พิจารณาบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน คือ กฎหมายที่วา่ ด้วยคนกลางในการรับเด็กเป็ น
บุตรบุญธรรม (Adoptionsvermittlingsgesetz 1989) ซึ่ งกฎหมายฉบับบนี้น้ นั กาหนดห้ามมิให้มีการ
จัดหาหญิงที่ประสงค์จะรับจ้างตั้งครรภ์แทนให้แก่คู่สมรสที่จะว่าจ้างหรื อหาคู่สมรสที่จะต้องการ
ว่าจ้างหญิงที่ประสงค์จะรับตั้งครรภ์แทน รวมทั้งมิให้มีการประกาศหรื อโฆษณาเกี่ยวกับการกระทา
ดังกล่าวอีกด้วย36 ฉะนั้น ปั จจุบนั ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ยงั ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนโดยตรง ดังนั้น สถานภาพของเด็กที่เกิดมาจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ก็ยงั คงเป็ นไปตามกฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายใกล้เคียงมาบังคับใช้โดยอนุโลม
เมื่อไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนโดยตรง ความเป็ นบิดามารดาและอานาจ
ปกครองของเด็กก็ยงั คงต้องใช้กฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายใกล้เคียงมาใช้โดยอนุโลมเช่นกัน
แต่กฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ยงั มีกฎหมายอีกหนึ่ งฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วย
การคุ ้ม ครองตัวอ่ อน (Embryonenschutzgesetz 1990) โดยเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบับ นี้ น้ ัน
ต้องการกาหนดห้ามมิให้แพทย์กระทาการผสมเทียมโดยการฉี ดเชื้ อหรื อย้ายฝากถ่ายตัวอ่อนให้แก่
หญิงที่มีความประสงค์ที่จะส่ งมอบเด็กให้แก่คู่สมรสที่วา่ จ้างตามสัญญาตั้งครรภ์แทน หากการฝ่ าฝื น
ต่อบทบัญญัติน้ ี จะมี โทษทางอาญาที่ มีท้ งั โทษจาคุ ก และปรับ ตามกฎหมายฉบับนี้ แต่มิ ได้มีก าร
กาหนดถึ งความเป็ นบิ ดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิ ดจากการตั้งครรภ์แทนไว้แต่
ประการใด
ข.การผสมเที ยมในประเทศสหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี แม้จะไม่มีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ โ ดยวิธี ก ารตั้ง ครรภ์แ ทนก็ ดี แต่ ก ฎหมายของประเทศสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี น้ ี ยงั เปิ ดช่องให้ใช้เทคโนโลยีโดยการผสมเทียมตามกฎหมายว่าด้วยข้อกาหนด
ทางวิช าชี พ แพทย์ (standesrechtlichen Voraussetzungen) ซึ่ งกฎหมายนี้ เปิ ดช่ อ งคู่ ส มรสที่ จ ด
ทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแต่อยู่กินกัน
อย่างสามีภรรยา โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. คู่สมรส (เพศตรงข้าม) หรื อ
36

Keppler,V, and Bokelmann, M Surrogate Motherhood – The Legal Situation in Germany. Available at
http://www.surrogacy.com/legals/article/germany.htm
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2. แม้ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นกันก็ ตามแต่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันระยะเวลายาวนานและฝ่ ายชาย
ยอมรับในความเป็ นบิดาของเด็กคนนั้น37
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ นั ไม่มีบทบัญญัติที่รองรับการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยวิธีการตั้งครรภ์แทน และไม่ยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นี้ จึงทาให้ไม่สามารถขอรับบริ การจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญให้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ชนิดนี้
ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นสามีและภริ ย าที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ หรื อบุค คลใดๆ ก็ตาม แต่ยงั เปิ ดช่ อง
ให้กบั การผสมเทียมในคู่สมรสและคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแต่อยูก่ ิ นกันอย่างสามี
ภรรยาแต่มีเงื่อนไขจากัดบางประการ
3.1.2 สำธำรณรัฐฝรั่งเศส มีการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งในประเทศนี้ได้มีการทาผสมเทียมโดยการฉี ดเชื้อมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว และมีการ
นาเทคนิคปฏิสนธิ นอกร่ างกายมาใช้กบั มนุษย์ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 198238 ก็ได้มีการนาเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์มาช่วยคู่สามีและภริ ยาที่อยูใ่ นภาวะมีบุตรยาก ซึ่ งถือว่า เป็ นของเอกชนที่รัฐจะไม่ได้เข้า
ไปควบคุมดูแลโดยตรง ได้แต่กากับดูแลการกระทาเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของมาตรฐานทางจริ ยธรรม
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์เท่านั้น
ต่อมารัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกระทาที่ใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยกระทรวงสาธารณสุ ข (Department of Health) ได้จดั ตั้งเครื อข่าย
ของธนาคารอสุ จิในระดับประเทศโดยมีชื่อเรี ยกว่า “Centre d’Etude et de Conservation des Oeufs
et du sperme” หรื อ CECOS เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวทเชื้ออสุ จิในระดับประเทศและ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการออกกฎหมายสาธารณสุ ข (Public Health Act) มาใช้บงั คับ ซึ่ งตาม
กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่า การบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก ถือการให้บริ การสาธารณสุ ขขั้นมูล
ฐานที่รัฐเข้ามาจัดการให้ ทาให้คู่สมรสที่มีบุตรยากจึงสามารถได้รับบริ การการผสมเทียมโดยการ
ฉี ดเชื้อจากรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย39
37

A Roundup. “Artificial Insemination in Germany.” https://mindinprogress.wordpress.com/2009/05/09/artificialinsemination-in-germany-a-roundup/. 7 May 2009
38
S. Friedler S. ,Mashiach N. and Laufer. “Births in Israel resulting from in-vitro fertilization/embryo transfer,
1982–1989: National Registry of the Israeli Association for Fertility Research.” https://academic.oup.com/humrep/articleabstract/7/8/1159/739071/Births-in-Israel-resulting-from-in-vitro. 1 September 1992
39
Byk, C, France : Law Reform and Human Reproduction, in S.McLean (Ed.) Law Reform and Human
Reproduction. Dartmount. Aldershort.1992. pp. 131-169
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ก.การตั้งครรภ์ แทนในสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ในปี 1983 ก็เกิดเหตุการณ์และมีการดาเนินการ
เกี่ ยวกับการตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์เกิ ดขึ้น จึงทาให้
รั ฐ บาลฝรั่ ง เศสต้อ งกลับ มาทบทวนนโยบายในด้า นนี้ มากขึ้ น ซึ่ งมี ห ญิ ง หม้า ยคนหนึ่ งแสดง
เจตจานงค์ต่อเครื อข่ายธนาคารอสุ จิว่าต้องการใช้การตั้งครรภ์แทนโดยขอให้นาเชื้ ออสุ จิของสามี
ของหญิงหม้ายคนดังกล่าวที่ถึงแก่ความตายมาใช้ รัฐบาลฝรั่งเศสจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ ง
เรี ยกว่า National Ethical Committee for Life Sciences and Health เพื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์
อย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรมเกี่ ยวกับอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ โดยคณะกรรมการชุ ดดัง กล่ า วได้เสนอความเห็ นต่ อรั ฐบาลฝรั่ ง เศสในปี ค.ศ. 1984
เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาการตั้งครรภ์แทนโดยมีความเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดย
การตั้งครรภ์แทนเปรี ยบเสมือนการซื้อขายเด็ก สาหรับสัญญาทางแพ่งเกี่ยวกับรับตั้งครรภ์แทน เป็ น
สัญญาที่มีวตั ถุประสงค์ขดั กับกฎหมายรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่ งกาหนดให้ศาลพิจารณาอนุญาต
ให้มี การรั บ บุ ตรบุ ญธรรมจากประโยชน์สูง สุ ดของเด็ก ดังนั้น คนกลางที่ ช่วยเหลื อให้มี การรั บ
ตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลใดก็ตาม มีความผิดทางอาญาฐานยุยงให้หญิงละทิ้งเด็กนั้น ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้ ฉะนั้นการตั้งครรภ์แทนจึงเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1987 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ตดั สิ นใจดาเนิ นคดีกบั องค์กรเอกชนที่จดั หาหญิงที่ประสงค์รับ
ตั้งครรภ์แทนให้แก่คู่สมรสที่มีบุตรยาก ซึ่ งต่อมาศาลฎีกาของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Supreme
Court of Appeals หรื อ Cour de cassation) ได้ตดั สิ นในกรณี น้ ี วา่ “การตั้งครรภ์แทนเป็ นการกระทา
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากฝ่ าฝื นหลักการที่หา้ มมิให้มีการซื้ อขายร่ างการของมนุษย์และขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม”40 แต่อย่างไรก็ดี สาหรับกรณี การตั้งครรภ์แทนที่ไม่มี
ประโยชน์ทางพาณิ ชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็ไม่ถือว่าเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
แต่อย่า งไรก็ ดีก็ย งั ไม่มี กฏหมายเฉพาะสาหรั บกรณี ก ารรับ ตั้ง ครรภ์แทนในประเทศสาธารณรั ฐ
ฝรั่งเศส41
ข.การผสมเที ยมในสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส มีการนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่เรี ยกว่า
ผสมเทียม มาใช้เป็ นระยะเวลานานแล้ว และมีกฎหมายรองรับการใช้บริ การเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ในการผสมเทียม คือ Code de la santé publique ซึ่ งจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้
บัญญัติเพื่อช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับการยื่นคาร้องขอของคู่รัก
40
41

Procureur General v. Mme Guichard. Cour de cassation. Plenary Assemble. 31 May 1991.
supra note 45
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ชายหญิง และเพื่อมีจุดมุ่งหมายที่บาบัดรักษาภาวะมีบุตรยากของคู่ชายหญิงคู่น้ นั ซึ่ งผ่านการวินิจฉัย
ทางการแพทย์แล้วว่า มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์ภาวะมีบุตรยากของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและคู่
ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาอีกด้วยโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้42
1. ชายและหญิงของทั้งคู่จะต้องมีชีวติ อยูส่ ามารถสื บพันธุ์ได้และแต่งงานกัน หรื อ
2. สามารถพิสูจน์ได้วา่ อยูก่ ินด้วยกันมาร่ วมกันเป็ นระยะเวลา 2 ปี และให้ความยินยอมใน
การโอนของตัวอ่อนหรื อผสมเทียม
แต่ถา้ หากทานอกเหนื อจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ กฎหมายฉบับนี้ น้ นั มีโทษทางอาญา43ด้วย
เช่นกัน ซึ่ งมีโทษจาคุกถึงห้าปี และปรับถึงจานวน 500,000 ฟรังด้วยกัน
กล่าวโดยสรุ ปว่า การกระทาตั้งครรภ์แทนในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นผิดกฎหมาย
จึงไม่อาจจะได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยคาพิพากษาศาลฎีกา ไม่ว่าสามีและภริ ยาที่
ชอบด้วยกฎหมาย หรื อชายหญิงอยูก่ ินฉันสามีภรรยาก็ไม่ได้รับบริ การเฉกเช่นเดียวกัน เว้นแต่ ไม่มี
ประโยชน์ทางพาณิ ชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่อย่างไรก็ดีกรณี การรับตั้งครรภ์แทนยังไม่
มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ส่ วนการผสมเทียมนั้นมีกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้
เปิ ดช่ องให้สิทธิ อย่างเท่าเทียมกันทั้งคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามี
ภรรยา เพียงแต่คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยานั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้วา่ อยูก่ ินด้วยกันมา
ร่ วมกันเป็ นระยะเวลา 2 ปี อีกทั้งมีโทษทางอาญาอีกประการหนึ่งด้วย
3.1.3 อังกฤษ นับว่าเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก ดังจะเห็ นได้จากการกาเนิ ดของลูอิส บราวน์ จากกรรมวิธีปฏิสนธิ นอก
ร่ างกายเกิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ วิทยาการความก้าวหน้าทางชี ววิทยาที่สาคัญส่ วน
ใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจยั ในภูมิภาคนี้ ท้ งั สิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นการค้นพบโครงสร้างของดีเอ็นเอ
(Deoxyribonucleic acid) ในปี ค.ศ. 1953 หรื อความสาเร็ จในการโคลนสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมจาก
เซลล์ร่างกายในประเทศสก๊อตแลนด์ในปี ค.ศ. 1997 นอกจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ดังกล่าวแล้ว
ก.การใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในอังกฤษ จะเกี่ ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ หลาย
ฉบับ แต่ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั บ ตั้ง ครรภ์แ ทนโดยตรงจะมี เ พี ย ง 2 ฉบับ คื อ Surrogacy
Arrangement Act 1985 และ Human Fertilisation and Embryology Act 1990 กฎหมายทั้งสองฉบับ
42
43

Code de la santé publique - Article L152-2
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นี้มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายฉบับแรกมีวตั ถุประสงค์ในการควบคุมไม่ให้มีการ
รับตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์ โดยถือว่าการจัดการให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยคนกลาง ตลอดจน
การโฆษณาชักจูงให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ส่ วนกฎหมายฉบับหลังมี
วัตถุประสงค์หลักที่จะควบคุมการให้บริ การทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์
และการศึ กษาวิจยั ในตัวอ่อนมนุ ษย์ ซึ่ งจะได้กล่ าวถึ งรายละเอียดของกฎหมายทั้งสองฉบับของ
ประเทศอังกฤษต่อไป
แม้ว่าความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ในประเทศอังกฤษจะมีการพัฒนา
ต่อเนื่ องมาโดยตลอด แต่ความคิดริ เริ่ มที่จะออกกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดการเทคโนโลยีดงั กล่าวนี้
เพิ่งเริ่ มขึ้นอย่างจริ งจังหลังจากความสาเร็ จของการให้กาเนิดมนุษย์ดว้ ยการปฏิสนธิ นอกร่ างกายเมื่อ
ปี ค.ศ. 1978 เท่านั้น โดยในปี ค.ศ. 1982 กระทรวงสาธารณสุ ขและประกันสังคม (Department of
Health and Social Security) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ งเรี ยกว่า The Committee of Inquiry into
Human Fertilisation and Embryology44 ให้มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางจริ ยธรรมของ
เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งรวมไปถึงการรับตั้งครรภ์แทนด้วย คณะกรรมการชุดนี้ มี Dame Marry
Warnock ศาสตราจารย์ดา้ นปรัชญาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ดเป็ นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ จึง
ถูกเรี ยกชื่ อว่า “คณะกรรมการวอร์ นอค” (The Warnock Committee) คณะกรรมการวอร์ นอคได้
ทาการศึ ก ษาวิจยั เป็ นเวลาประมาณ 2 ปี จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1984 คณะกรรมการชุ ดนี้ ได้เสนอ
รายงานการศึกษาวิจยั รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลอังกฤษ รายงานการวิจยั ฉบับนี้ (ซึ่ งมักเรี ยกกัน
ว่า The Warnock Report)45 ถือเป็ นรายงานการวิจยั เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรมอันเกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้น คณะกรรมการวอร์ นอคได้สรุ ปความเห็น
ว่า การที่ คู่สมรสไม่สามารถมี บุตรด้วยวิธีการตามธรรมชาติถือเป็ นความเจ็บป่ วยประการหนึ่ งที่
สมควรได้รับการบาบัดรักษาภายใต้การบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ คณะกรรมการชุดนี้ จึงเสนอให้รัฐ
ออกกฎหมายเพื่อให้การเข้าถึงการบาบัดรักษาเช่นนี้เป็ นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นก็
ตาม ในส่ วนที่กบั การรับตั้งครรภ์แทนนั้น คณะกรรมการวอร์ นอคกลับประสบปั ญหาหลายประการ
44

LaTourelle, Jonathon J. “The Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology (1984), by Mary
Warnock and the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology.” https://embryo.asu.edu/pages/reportcommittee-inquiry-human-fertilisation-and-embryology-1984-mary-warnock-and-committee. 10 February 2014
45
Warnock Report. “REPORT OF THE COMMITTEE OF INQUIRY INTO HUMAN FERTILISATION AND
EMBRYOLOGY.” http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and
_Embryology_1984.pdf , 11 April 2009
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ในอันที่จะหาข้อสรุ ปเนื่ องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันมากทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านการรับ
ตั้งครรภ์แทนในที่สุด คณะกรรมการวอร์ นอคได้สรุ ปความเห็นว่า การให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนก็
เป็ นสิ่ งที่ไม่สมควรกระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับตั้งครรภ์แทนที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์หรื อเป็ นไปเพียงเพื่อความสะดวกสบายของหญิงซึ่ งสามารถตั้งครรภ์ดว้ ยตนเองตามวิธีการ
ธรรมชาติถือเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อศีลธรรมอย่างยิ่ง ในที่สุดคณะกรรมการชุ ดนี้ จึงมีความเห็นว่า
การรับตั้งครรภ์แทนนั้นเป็ นเป็ นสิ่ งที่ผิด และไม่ควรได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุนจากรัฐ ดังนั้น รัฐ
ควรที่ จะเข้า ไปมี บ ทบาทในการควบคุ ม ดู แลการรั บ ตั้ง ครรภ์แทนในเชิ ง พาณิ ช ย์เพื่อ มิ ใ ห้มี ก าร
แสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวนี้
แม้จะได้ขอ้ สรุ ปดังกล่ าวข้างต้น แต่คณะกรรมการวอร์ นอคก็ได้พิจารณาปั ญหาต่อไปว่า
การนามาตรการทางอาญามาใช้เป็ นกลไกในการควบคุมการรับตั้งครรภ์แทนจะเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม
หรื อไม่ ในปั ญหานี้ คณะกรรมการวอร์ นอคเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องนามาตรการทางอาญามา
ใช้เพื่ อป้ องกันมิ ใ ห้มี ก ารแสวงหาประโยชน์เชิ ง พาณิ ช ย์ต่อ หญิ ง ที่ รับ ตั้ง ครรภ์แทน เพราะหาก
ปราศจากมาตรการเหล่านี้ กฎหมายก็ไม่มีทางที่จะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีการเสนอ
ห้ามมิให้มีการก่อตั้งองค์กรหรื อสมาคมใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการคัดเลือกหญิงเพื่อให้เป็ นผูร้ ับ
ตั้งครรภ์แทนหรื อมีวตั ถุประสงค์ในการอานวยความสะดวกให้แก่คู่สมรสที่ตอ้ งการหาหญิงมาเป็ น
ผูร้ ับตั้งครรภ์แทน โดยถื อว่าการก่อตั้งหรื อดาเนิ นการของคนกลางในลักษณะเช่ นนี้ เป็ นความผิด
ทางอาญา
จะเห็ นได้ว่า ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวอร์ นอค46 การจัดตั้งหรื อดาเนิ นการของคน
กลางในการจัดหาหรื ออานวยความสะดวกแก่คู่สมรสที่ตอ้ งการหาหญิงมารับตั้งครรภ์แทน ไม่ว่า
การกระทานั้นจะเป็ นการกระทาเพื่อผลประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์หรื อไม่ก็ตาม ล้วนแต่ควรที่จะเป็ น
ความผิดในทางอาญาทั้งสิ้ น แม้คณะกรรมการวอร์ นอคได้ยอมรับว่าการจัดการให้มีการรับตั้งครรภ์
แทนโดยคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์ทางพาณิ ชย์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจมีประโยชน์บางประการ แต่ก็
ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับให้การกระทาเช่ นนั้นเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า
การจัดการให้มีการรับตั้งครรภ์แทนที่แม้จะไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ก็จะเป็ นการส่ งเสริ มให้
มีการรับตั้งครรภ์แทนกันมากยิง่ ขึ้น

46
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นอกจากข้อเสนอที่ให้การจัดการให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายแล้ว
คณะกรรมการวอร์ นอคยังเสนอให้การกระทา ของผูป้ ระกอบวิชาชี พ เช่ น แพทย์หรื อทนายความ
ซึ่ งให้ความช่วยเหลือแก่คู่สมรสในลักษณะเดียวกันเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการวอร์ นอคกลับเห็นว่า การกระทาของคู่สมรสที่วา่ จ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนไม่ควรถือ
ว่าเป็ นความผิดทางอาญา ด้วยเหตุผลที่วา่ เด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนไม่ควรที่จะถูกถือว่าเป็ น
ผลผลิตของการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ข.สิ ท ธิ ก ารใช้ เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ พัน ธุ์ ใ นอั ง กฤษ สิ ท ธิ ใ นการเข้า รั บบริ ก ารการ
บาบัดรั กษาเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนอย่างหนึ่ ง ภายใต้โครงการที่เรี ยกว่า “การบริ การ
สุ ขภาพแห่ งชาติ” (National Health Service หรื อ NHS) ซึ่ งในการพิจารณาว่า ผูม้ ีบุตรยากนั้นจะขอ
บาบัดรั กษาภายใต้โครงการดัง กล่ าวได้หรื อไม่น้ ัน มี การพิจารณาว่า ความมี บุตรยากเป็ นความ
เจ็ บ ป่ วยชนิ ด หนึ่ งหรื อ ไม่ ตามความหมายของค าว่า ความเจ็บ ป่ วย (illness) ซึ่ งบัญ ญัติ อ ยู่ใ น
พระราชบัญญัติการบริ การสุ ขภาพแห่ งชาติ (National Health Service Act 1977) มาตรา 128 ซึ่ ง
บัญญัติไว้แต่วา่ “ความเจ็บป่ วยให้รวมถึงการบาดเจ็บหรื อพิการที่ตอ้ งการบาบัดรักษาทางการแพทย์
หรื อทางทันตกรรมหรื อการรักษาพยาบาล”47
ซึ่ งวิธีการผสมเทียมโดยการฉี ดเชื้ อนั้นอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวมาโดยตลอด และการ
บาบัดรักษาโดยวิธีเช่นว่านี้ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายสู งนัก เมื่อเทียบกับการใช้วธิ ีปฏิสนธินอกร่ างกาย
แต่สาหรับวิธีอื่นนั้น ก็มีรายงานว่า เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1996 องค์การสุ ขภาพแห่ งเมือง
ยอร์ คเชียร์ ได้ใช้วธิ ี การรับตั้งครรภ์แทนเพื่อช่วยคู่สมรสคู่หนึ่งในการมีบุตร โดยได้เสี ยค่าใช้จ่ายเป็ น
เงิน 5,000 ปอนด์ จึงเป็ นครั้งแรกที่การรับตั้งครรภ์แทนได้รับการสนับสนุ นจากโครงการบริ การ
สุ ขภาพแห่งชาติ48
การเข้า ถึ ง การบ าบัด รั ก ษาภาวะมี บุ ตรยากก็ คื อ ผูใ้ ดสมควรได้รั บ การบ าบัดรั ก ษาโดย
เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ อาจแยกพิจารณาได้เป็ น 2 กรณี คือ กรณี แรก ความเหมาะสมของบุคคลที่
จะเป็ นบิดามารดา (suitability to be a parent) และกรณี ที่สองความเหมาะสมของคู่สมรสที่มิได้จด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (suitability of unmarried couple)

47

National Health Service Act 1977 Section 128 “illness” includes mental disorder within the meaning of (the
Mental Health Act 1983) and any injury or disability requiring medical or dental treatment or nursing
48
McHale, J, Fox, M, and Murphy, J, Health Care Law: Text and Materials, Sweet & Maxwell, 1997, pp. 651
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ในกรณี แรกนั้น ความเหมาะสมที่จะเป็ นบิดามารดามักจะถูกกาหนดเป็ นเงื่อนไขหนึ่ งของ
การบ าบัดรั ก ษาความมี บุ ตรยากเสมอ การก าหนดเงื่ อนไขในลัก ษณะเช่ นนี้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับเงื่อนไขของการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมที่กาหนดให้ผขู้ อรับบุตรบุญธรรมต้องมีความ
เหมาะสมในการเป็ นบิดาหรื อมารดาบุญธรรม โดยทัว่ ไปแล้วหน่วยงานที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์จะถูกกาหนดให้จดั ตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้นเพื่อที่จะทาการพิจารณาว่าการ
ให้บริ การบาบัดรักษาคู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากแต่ละกรณี น้ นั เป็ นไปโดยคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผู้
เข้ารั บการบาบัดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทารกที่จะกาเนิ ดมาหรื อไม่ ดังนั้น คณะกรรมการ
จริ ยธรรมจึงมักจะพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็ นบิดามารดาของผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษาด้วย กรณี
เช่นนี้จึงมีปัญหาว่าการกาหนดเงื่อนไขเช่นนี้ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่
ศาลอังกฤษได้พิจารณาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้นในคดี R v. Ethical Committee of
St Mary’s Hospital (Manchester) Ex p. Harriott โดยในคดีน้ ี มีหญิงคนหนึ่ งซึ่ งไม่สามารถมีบุตร
ตามวิธีการปกติได้ยื่นคาร้ องขอเป็ นผูร้ ับบุตรบุญธรรม แต่ปรากฏว่าคาขอดังกล่าวถูกปฏิเสธด้วย
เหตุ ผลที่ ว่าเธอมีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้องกับการค้าประเวณี และมีความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
เลี้ ย งบุ ตรที่ น้อยมาก ต่ อ มาหญิ ง คนนี้ ไ ด้เ ข้า ขอรั บ การบ าบัดโดยวิธี ก ารปฏิ ส นธิ น อกร่ า งกายที่
โรงพยาบาลเซนต์แมรี ในเมืองแมนเชสเตอร์ แต่ปรากฏว่าคาขอได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลในทานอง
กัน เธอจึ งได้นาคดี ข้ ึ นสู่ การพิจารณาของศาล โดยปกติแล้ว ศาลอังกฤษมัก จะไม่ เข้า ไปวินิจฉัย
ดุ ล พิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห ารหรื อ เปลี่ ย นแปลงความเห็ น ของแพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวิ นิ จ ฉัย ทาง
การแพทย์
หากกระบวนการในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็ นไปโดยชอบธรรม ศาลอังกฤษจะก้าวล่วง
เข้าไปวินิจฉัยดุ ลพินิจของฝ่ ายบริ หารหรื อความเห็นของแพทย์เฉพาะแต่ในกรณี ที่ศาลเห็นว่าเป็ น
ความเห็ น ที่ ข ั ด ต่ อ เหตุ ผ ลที่ ช อบธรรมเท่ า นั้ น (ในอัง กฤษเรี ยกหลั ก การนี้ ว่ า Wednesbury
unreasonableness) ในคดีดงั กล่าวข้างต้น ศาลอังกฤษจึงไม่ได้วนิ ิจฉัยปั ญหาว่าหญิงคนนี้ เหมาะสมที่
จะเป็ นมารดาของเด็กหรื อไม่ แต่ศาลเห็นว่าโรงพยาบาลได้เปิ ดโอกาสให้เธอพบกับที่ปรึ กษาและให้
โอกาสในการส่ งมอบเอกสารที่เกี่ ยวข้องอย่างเต็มที่แล้ว กระบวนการที่นาไปสู่ การวินิจฉัยนั้นจึง
เป็ นไป โดยชอบ ศาลไม่สมควรที่จะแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงคาสั่งนั้น อย่างไรก็ดี ศาลได้ช้ ีให้เห็นว่า
กฎเกณฑ์บางประการที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเป็ นบิดามารดาอาจ
เป็ นไปโดยขัดต่อกฎหมายได้ เช่ น หากคณะกรรมการจริ ยธรรมมีนโยบายว่าจะไม่ให้บริ การการ
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ปฏิ ส นธิ นอกร่ า งกายแก่ ค นเชื้ อ ชาติ ยิวหรื อคนผิวสี ศาลก็ จะพิ พ ากษาว่า นโยบายเช่ นนั้นขัดต่ อ
กฎหมาย
จากความเห็นของศาลดังกล่าวอาจสรุ ปได้วา่ หากนโยบายในการพิจารณาความเหมาะสมที่
จะเป็ นบิดามารดาของผูเ้ ข้ารับการบาบัดความมีบุตรยากเป็ นไปโดยกีดกันกลุ่มบุคคลบางกลุ่มไม่วา่
จะโดยเหตุ ของเชื้ อชาติ เพศ สภานภาพสมรส หรื อความพิการย่อมเป็ นการเลื อกปฏิ บ ตั ิที่ขดั ต่ อ
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย Race Relation Act 1976 หรื อ Disability Discrimination Act
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี การกาหนดความเหมาะสมของบุคคลที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการ
บาบัดรักษาอาจไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิก็ได้แม้วา่ การกาหนดเงื่อนไขเช่นนั้นจะเป็ นการกีดกัน
บุ ค คลในกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งก็ ต าม ตัว อย่ า งเช่ น ตามนโยบายของโรงพยาบาลเซนต์ แ มรี นั้ น
โรงพยาบาลจะทาการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยฝ่ ายหญิงที่อายุไม่เกิน 40 ปี และฝ่ ายชายที่อายุไม่เกิ น 50 ปี
เท่านั้น หากพิจารณาตามกฎหมาย จะเห็นได้วา่ กฎหมาย Human Fertilisation and Embryology Act
ไม่ได้กาหนดอายุของผูร้ ับบริ การการรักษาความมีบุตรยากไว้ ในกรณี เช่ นนี้ หากพิสูจน์ได้วา่ อายุมี
ส่ วนสาคัญที่จะทาให้การบาบัดรักษามีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร
(Allocation of Health Care Resources) เงื่อนไขดังกล่าวก็อาจจะไม่ขดั ต่อกฎหมาย แต่หากการ
กาหนดอายุน้ นั เป็ นไปโดยปราศจากเหตุผลและมิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูป้ ่ วยและเด็กที่
จะกาเนิดมานั้นก็จะถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมาย
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งก็ คื อ เป็ นการสมควรหรื อ ไม่ ที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
บ าบัด รั ก ษาภาวะความมี บุ ต รยากเฉพาะแก่ คู่ ส มรสที่ จ ดทะเบี ย นสมรสตามกฎหมายเท่ า นั้น
คณะกรรมการวอร์ นอคเห็ นว่า การให้บาบัดรักษาผูป้ ่ วยเช่ นนี้ ไม่ควรที่จะพิจารณาจากสถานภาพ
ของการสมรสตามกฎหมายเท่านั้น คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสควรที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการ
เจริ ญพันธุ์ได้เช่นกัน49
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวอร์ นอคตระหนักว่าเทคโนโลยีน้ ี อาจถูกนาไปใช้กบั คู่รักร่ วม
เพศ (homosexual couples)50 เช่ น เกย์หรื อเลสเบี้ยนได้คณะกรรมการวอร์ นอคมิได้คดั ค้านการ
ให้บ ริ การนี้ แก่ คู่ รัก ร่ วมเพศ โดยเพีย งแต่ ใ ห้ค วามเห็ นว่าตามหลัก การทัว่ ไปแล้ว การก าเนิ ดใน
ครอบครัวที่ มีท้ งั บิ ดาและมารดาย่อมเป็ นประโยชน์แก่ เด็กมากกว่า ถึ งแม้ว่าจะเป็ นการยากที่จะ
49

Warnock, M, A Question of Life : The Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology, Basil Blackwell,

1985, p.10
50

Department of Health & Social Security. Report of The Committee of Inquiry into Human Fertillisation and
Embryology. p.11
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คาดการณ์ล่วงหน้าว่าความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยานั้นจะมีความยัง่ ยืนเพียงใดในช่วงเวลาที่มีการ
ร่ างกฎหมาย Human Fertilisation and Embryology Act ได้มีความพยายามที่จะเสนอให้กฎหมาย
จากัดการให้บริ การเฉพาะแก่คู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรื อคู่สมรสต่างเพศ (heterosexual
couples) ที่มีความสัมพันธ์อนั มัน่ คงเท่านั้นข้อเสนอนี้ ไม่ได้รับการยอมรับ โดยมาตรา 13 (5) ของ
กฎหมาย Human Fertilisation and Embryology Act ได้บญั ญัติไว้แต่เพียงว่าการให้บริ การ
บ าบัด รั ก ษาแก่ หญิ ง ที่ มี บุ ต รยากนั้น จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง สวัส ดิ ภ าพของเด็ ก ที่ จ ะก าเนิ ด จากการ
บาบัดรักษานั้นและของเด็กคนอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการกาเนิ ดนั้นเป็ นสาคัญ สวัสดิ ภาพ
ของเด็กในที่น้ ียอ่ มหมายความรวมถึงความจาเป็ นของเด็กที่จะมีบิดาด้วย
จะเห็นได้วา่ หลักการดังกล่าวนี้ยงั คงเปิ ดโอกาสให้คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนและคู่รักร่ วม
เพศสามารถได้รับการบาบัดรักษาได้ มีขอ้ สังเกตว่าแต่เดิมตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั
ผูป้ ่ วย (doctor-patient relationship) แพทย์มีหน้าที่ตอ้ งพิจารณาเฉพาะแต่ประโยชน์สูงสุ ดของผูป้ ่ วย
(Best interest of the patient) เท่านั้น แต่ตามกฎหมายนี้แพทย์ตอ้ งพิจารณาถึงสวัสดิภาพของเด็กที่จะ
กาเนิดมาและเด็กคนอื่นที่อาจได้รับผลกระทบด้วย สาหรับประเด็นการเข้าถึงการรับตั้งครรภ์แทน
จะเห็นได้วา่ ทั้งคณะกรรมการวอร์ นอคและกฎหมาย Human Fertilisation and Embryology
Act ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้โดยตรง แต่หลักการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ยอ่ มต้องถูกนาไปใช้
กับการเข้าถึงการรับตั้งครรภ์แทนด้วย หากการรับตั้งครรภ์แทนนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเจริ ญ
พันธุ์ ที่กฎหมายได้ควบคุ มไว้ ส่ วนการรับตั้งครรภ์แทนอื่นเช่ นโดยโดยการฉี ดน้ าเชื้ อด้วยตนเอง
(Selfinsemination) ย่อมไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้
3.1.4 สหรัฐอเมริกำ เป็ นประเทศหนึ่งที่มีการรับรองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ซึ่ งทาให้ทุกมลรัฐมีหน้าที่ในการออกกฎหมายไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่
การใช้สิท ธิ เสรี ภาพของประชาชน ขอบเขตของสิ ทธิ และเสรี ภาพตามรัฐธรรมนู ญของประเทศ
สหรัฐอเมริ กานั้นมีอยูก่ ว้างขวางมาก
สิ ทธิ และเสรี ภาพในการสื บพันธุ์ (Procreative rights and liberty) อาจนับว่าเป็ นสิ ทธิ และ
เสรี ภาพอย่างหนึ่ งที่ได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญ การบัญญัติกฎหมายหรื อการวินิจฉัยคดีใน
ศาลเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนไม่วา่ จะเป็ นไปในทางส่ งเสริ มสนับสนุนหรื อการจากัดและควบคุม
การรับตั้งครรภ์แทนจึ งมักจะมีปัญหาตามมาอยู่เสมอว่ากฎหมายหรื อคาพิพากษาของศาลเช่ นนั้น
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรื อไม่
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ในปั จจุบนั กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนในแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แนวนโยบายในการออกกฎหมายของมลรัฐหรื อการตีความของศาลที่ต้ งั อยูใ่ นมลรัฐ
นั้นเองประเทศสหรัฐอาจนับได้วา่ เป็ นประเทศที่มีการรับตั้งครรภ์แทนมากที่สุดในโลกเนื่องจากมี
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เป็ นอย่างมาก ประกอบกับมีการก่อตั้งตัวแทน
หรื อคนกลางในการติดต่อหาบุคคลที่ประสงค์จะรับตั้งครรภ์แทนขึ้นอย่างเป็ นระบบ
เมื่อมีการรับตั้งครรภ์แทนเป็ นจานวนมาก ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
ในสัญญารับตั้งครรภ์แทนก็มีเป็ นจานวนมากเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะออกกฎหมายใน
ระดับรัฐบาลกลาง (Federal law) เพื่อให้การรับตั้งครรภ์แทนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์เดียวกัน
ในปี ค.ศ. 1989 ได้มีการเสนอร่ างกฎหมายสองฉบับเพื่อห้ามมิให้มีการรับตั้งครรภ์แทนใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา กฎหมายฉบับแรกซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า “Surrogacy Arrangement Act of 1989” ได้
ถู ก เสนอโดยนายโธมัส ลู เ คน สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรั ฐโอไฮโอ ร่ า ง
กฎหมายฉบับ นี้ เสนอให้ มี บ ทลงโทษทางอาญาแก่ คู่ สั ญ ญาทุ ก ฝ่ ายในสั ญ ญารั บ ตั้ง ครรภ์แ ทน
ตลอดจนตัวแทนหรื อคนกลางในการจัดการให้มีการรับตั้งครรภ์แทนนั้น หากการรับตั้งครรภ์แทน
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ร่ างกฎหมายฉบับนี้ยงั เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย Federal Trade Commission Act เพื่อให้
อานาจคณะกรรมาธิ การการค้าของรัฐบาลกลางมีอานาจสั่งห้ามมิให้มีการโฆษณาใดๆ เกี่ยวกับการ
รั บตั้ง ครรภ์แทนด้วยแต่ ในที่ สุดร่ า งกฎหมายฉบับนี้ ก็ ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การ
การพลังงานและการค้าแห่งสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่ างกฎหมายฉบับที่ สองถู กเสนอโดยนายโรเบอร์ ต ดอร์ แนน สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
พรรครี พลับริ กนั จากรั ฐแคลลิ ฟลอเนี ย ร่ างกฎหมายฉบับนี้ มีชื่อเรี ยกว่ากฎหมาย“Anti-Surrogate
Mother Act of 1989”
ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ การกระทาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนไม่ว่าจะ
เป็ นการจัดหาหญิงรั บตั้งครรภ์แทน การโฆษณา หรื อการให้ความช่ วยเหลือทางการแพทย์ ถือว่า
เป็ นความผิดทางอาญาทั้งสิ้ น
ร่ า งกฎหมายฉบับ นี้ ย งั เสนอให้สัญญารั บ ตั้ง ครรภ์แทนไม่ ว่า จะมี ป ระโยชน์ท างการค้า
หรื อไม่ เ ป็ นสั ญ ญาที่ เ ป็ นโมฆะอย่ า งไรก็ ดี ร่ างกฎหมายฉบับ นี้ ก็ ไ ม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิ การยุติธรรมของสภาผูแ้ ทนราษฎรเช่นเดียวกัน
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ในปั จจุ บนั มี มลรั ฐในสหรัฐอเมริ กาที่บญ
ั ญัติกฎหมายอนุ ญาตให้ใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ โดยการตั้งครรภ์แทนได้คือ มลรัฐนิ วแฮมเชี ยร์ เวอร์ จิเนี ย ฟลอริ ดา เนวาดา อริ โซนา
นอร์ธดาโกทา ยูทาห์ และอาร์คนั ซอร์
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1) กฎหมายมลรัฐเวอร์ จิเนีย กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนของมลรัฐเวอร์ จิเนียมีผล
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 โดยตามกฎหมายฉบับนี้ สัญญารับตั้งครรภ์แทนที่จะมี
ผลบังคับตามกฎหมายมี 2 ประเภท คือ
1.สัญญาที่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน (Court-Approved Surrogacy Contract) กับ
2.สั ญ ญาที่ ต้อ งได้รั บ การปรั บ ปรุ ง ตามค าสั่ ง ของศาล (Court-Reformed Surrogacy
Contract)
สาหรับสัญญาที่จะขอรับความเห็นชอบจากศาลได้ตอ้ งปรากฏข้อเท็จจริ ง ดังต่อไปนี้ คือ51
1. คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต้องมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาลนั้น
2. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและสามีตอ้ งเข้าเป็ นคู่สัญญาด้วย
3. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นต้องเคยผ่านการมีบุตรมาก่อน
4. คู่สมรสฝ่ ายหญิงที่วา่ จ้างต้องไม่สามารถตั้งครรภ์ดว้ ยตนเองได้ หรื อสามารถตั้งครรภ์ได้
แต่การตั้งครรภ์น้ นั อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของตัวเองหรื อต่อเด็กที่จะกาเนิดมา
5. คู่สมรสที่ ว่าจ้างคนใดคนหนึ่ งต้องมีความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมกับเด็กที่จะเกิ ดมา
กล่าวคือ คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องเป็ นผูบ้ ริ จาคเชื้ออสุ จิหรื อไข่ที่ใช้ในการปฏิสนธิ
6. คู่สมรสที่วา่ จ้างต้องเป็ นฝ่ ายออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์น้ นั ทั้งหมด
ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ า ภายใต้ก ฎหมายของมลรั ฐ แห่ ง นี้ จะให้ สิ ท ธิ ก ารเข้า รั บ บริ ก ารใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์แก่คู่สมรสเท่านั้น คู่ชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยาไม่อาจจะเข้ารับ
บริ การได้
2) กฎหมายมลรั ฐนิวแฮมป์ เชี ยร์ มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันกับกฎหมายของมลรัฐเวอร์ จิเนีย
ดังกล่าวข้างต้น แต่ในขณะที่กฎหมายของมลรัฐเวอร์ จิเนี ยนั้น สัญญารับตั้งครรภ์แทนมีท้ งั แบบที่
ได้รับความเห็นชอบจากศาลก่อนและที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากศาล กฎหมายของนิวแฮมป์ เชี ยร์
กาหนดให้สัญญารับตั้งครรภ์แทนต้องได้รับความเห็นชอบจากศาลก่อนเท่านั้น ส่ วนสัญญาที่ทาขึ้น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลจะไม่สามารถนามาขอรับความเห็นชอบได้ ตามกฎหมายนี้ เมื่อหญิงที่
รับตั้งครรภ์แทนให้กาเนิ ดเด็ก คู่สมรสที่วา่ จ้างจะเป็ นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้น
51

Va. Code Ann. s 20-160 (A) โปรดดู Va. Code Ann. s 20-162
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ทันที แต่กฎหมายก็ให้สิทธิ แก่หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในอันที่จะยกเลิกสัญญาได้ การยกเลิกสัญญา
จะกระท าในเวลาใดๆ ก็ ไ ด้แ ต่ ต้อ งกระท าก่ อ น 72 ชั่ว โมง นับ แต่ ก ารคลอดบุ ต รนั้น และใน
พฤติการณ์พิเศษ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้จนถึงหนึ่งสัปดาห์นบั แต่ที่เด็กนั้นกาเนิดมา ในกรณี
เช่นนี้ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนก็จะเป็ นมารดาของเด็กนั้น52
ซึ่ งกฎหมายของมลรัฐแห่ งนี้ก็จะอนุญาตเฉพาะคู่สมรสในการเข้ารับบริ การใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์เท่านั้น เช่นกัน ซึ่ งแน่นอนว่า คู่ชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาก็ไม่อาจจะเข้าใช้
สิ ทธิรับบริ การได้

DP

U

3) กฎหมายมลรั ฐฟลอริ ดา กฎหมายแห่ งมลรัฐฟลอริ ดาได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการรับ
ตั้งครรภ์แทนโดยเฉพาะโดยกฎหมายนี้ อนุญาตให้คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถ
เข้าทาสัญญาจ้างให้มีการรับตั้งครรภ์แทน และกาหนดให้คู่สมรสนี้กบั หญิงที่รับจ้างต้องมีอายุต้ งั แต่
18 ปี ขึ้นไปนอกจากนั้นกฎหมายยังห้ามมิให้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึ้ นจากการตั้งครรภ์และค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวันในจานวนที่เหมาะสมเท่านั้น อย่างไรก็ดี
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กาหนดเงื่อนไขว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
คู่สัญญาจึงสามารถทาสัญญารับตั้งครรภ์แทนได้โดยลาพัง ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย เมื่อหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนให้กาเนิดทารก คู่สมรสฝ่ ายที่วา่ จ้างจะได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่า เป็ นมารดาและบิ ดาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หญิ งที่ รับ ตั้งครรภ์แทนมีสิ ทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได้ในเวลาใด ๆ ภายใน 7 วันนับแต่การคลอดบุตร53
กฎหมายของมลรัฐนี้ อนุญาตเฉพาะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

4) กฎหมายมลรัฐเนวาดา กฎหมายของมลรัฐแห่งนี้น้ นั ก็มีการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์โดยการตั้งครรภ์แทน ซึ่ งก็จะคล้ายๆกับรัฐอาร์ คนั ซอร์ แตกต่างในกรณี ที่เป็ นการรับ
ตั้งครรภ์แทนบังคับต้องใช้ท้ งั เชื้ออสุ จิและไข่ของคู่สมรสที่วา่ จ้างเท่านั้น54
ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนแน่นอนว่า คู่ชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาไม่อาจจะใช้สิทธิ เข้ารับการ
บริ การโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยการตั้งครรภ์แทนได้ภายใต้กฎหมายของมลรัฐนี้

52

โปรดดู N.H. Rev. Stat. Ann. s 168-B : 25 (IV) (Supp. 1991)
Behm, L, Legal Moral and International Perspective on Surrogate Motherhood: The Call for a Uniform Regulatory
Scheme in the United States, 1999, 2 DePaul J. Health Care L. 557, 583.
54
โปรดดู Nev. Rev. Stat. Ann. s 126.045
53
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5) กฎหมายมลรั ฐอาร์ คันซอร์ คู่สมรสที่ว่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนเป็ นบิดาหรื อมารดา
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้ คือ หากชายและหญิงที่ว่าจ้างเป็ นสามีภรรยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เมื่ อมี การรั บตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าจะใช้เชื้ ออสุ จิของฝ่ ายชายที่ว่าจ้างหรื อไม่ก็ตามคู่
สมรสที่วา่ จ้างนั้นก็จะถือว่าเป็ นบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้นทันทีแต่หากชายและ
หญิงที่ว่าจ้างไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย กฎหมายจะถือว่าฝ่ ายชายที่บริ จาคเชื้ ออสุ จิเท่านั้นที่เป็ น
บิดาของเด็ก55 ซึ่ งแสดงว่า มลรัฐแห่ งนี้ ยินยอมให้สิทธิ แก่ผรู้ ับบริ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์โดยการตั้งครรภ์แทนได้น้ นั จะเป็ นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ หรื อจะเป็ นคู่ชายหญิงที่
อยู่กินฉันสามีภรรยาสามารถใช้บริ การได้เช่ นกัน และมีกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์ความเป็ นบิดา
ของเด็ก56อีกต่างหาก จึงถือว่าเป็ นมาตรการที่รองรับได้อย่างดี
3.1.5 เครื อรั ฐออสเตรเลีย เป็ นประเทศหนึ่ งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเจริ ญ
พันธุ์เป็ นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 1973 แพทย์ในประเทศออสเตรเลียได้ประสบความสาเร็ จเป็ นครั้งแรก
ในการใช้เทคนิคการปฏิสนธิ นอกร่ างกายเพื่อทาให้หญิงคนหนึ่ งตั้งครรภ์ได้สาเร็ จแม้ต่อมาหญิงคน
ดังกล่าวจะแท้งครรภ์ก็ตาม หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1980 ประเทศออสเตรเลียก็เป็ นประเทศที่สองใน
โลกที่ประสบความสาเร็ จในการช่ วยให้หญิงคนหนึ่ งมีบุตรจากกรรมวิธีการปฏิสนธิ นอกร่ างกาย
และในปี ค.ศ. 1984 ประเทศออสเตรเลียก็ยงั เป็ นประเทศแรกที่ประสบความสาเร็ จในการนาตัว
อ่อนที่แช่ แข็งมาใช้ในการปฏิ สนธิ นอกร่ างกายและในการทาให้ทารกถือกาเนิดขึ้นจากไข่ที่ได้รับ
การบริ จาคได้
สาหรับการรั บตั้งครรภ์แทนด้วยกรรมวิธีปฏิสนธิ นอกร่ างกายในประเทศออสเตรเลี ยได้
เริ่ มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1988 แต่ก็มีจานวนไม่มากนัก มีการประมาณการว่าในช่วงทศวรรษที่ 20 มีการ
รับตั้งครรภ์แทนโดยใช้เชื้ ออสุ จิและไข่ของผูบ้ ริ จาคประมาณ 5 รายเท่านั้น แต่กรณี ที่สร้างความ
สนใจให้กบั สาธารณชนมากที่สุดเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1984 เมื่อสองพี่นอ้ งตระกูล Kirkman ได้ประกาศ
ว่ามีการรับตั้งครรภ์แทนกันขึ้น โดยมีเรื่ องราวว่า นางลินดามีพี่สาวคนหนึ่ งชื่อว่านางแมคจี ซึ่ งไม่
สามารถตั้งครรภ์ดว้ ยตนเองได้ ส่ วนสามีของเธอก็อยูใ่ นภาวะที่มีบุตรยากเช่นกัน นางลินดาจึงตกลง
ที่จะรับตั้งครรภ์แทนพี่สาว โดยการรับตั้งครรภ์แทนนี้เป็ นไปโดยใช้ไข่ของนางแมคจีผสมกับเชื้ อ
อสุ จิที่ได้รับการบริ จาค ต่อมาภายหลังจากการคลอดบุตรนางแมคจีและสามีได้รับมอบเด็กจากนาง
55
56

Ark. Code Ann. s. 9-10-201(a)-(c) (Supp.1991)
Ark. Code Ann. s. § 9-10-103 (a)-(c) 9-10-103.
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ลิ นดาและได้ยื่นคาร้ องต่อศาลรั ฐวิคตอเรี ยเพื่อขอรับเด็กดังกล่ าวเป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่ งศาลได้มี
คาสั่งอนุ ญาต ต่อมาทั้งคู่ได้เขียนหนังสื อเรื่ องหนึ่ งมีชื่อว่า My Sister’s Child: Maggie and Linda
Kirkman, Their Own Story และนาออกจาหน่ ายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทาให้สาธารณชนใน
ประเทศออสเตรเลียถกเถียงถึงปั ญหาด้านจริ ยธรรมของการรับตั้งครรภ์แทนเป็ นอย่างมาก ซึ่ งทา ให้
รัฐบาลของรัฐต่างๆ
ในออสเตรเลี ยต้องจัดตั้งคณะกรรมการขึ้ นมาศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีการเจริ ญ
พันธุ์และการรับตั้งครรภ์แทนหลายคณะ และในเวลาต่อมาก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการ
รับตั้งครรภ์แทนขึ้นในหลายรัฐ ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางที่ควบคุมดูแลการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญของออสเตรเลี ยนั้น การ
ออกกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชนนั้นเป็ นหน้าที่ของรัฐแต่ละรัฐโดยตรง รัฐบาล
กลางจึงไม่มีอานาจออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หรื อแม้กระทัง่ การรับ
ตั้งครรภ์แทนได้ ในปั จจุบนั รัฐที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ประกอบด้วย รัฐ
วิคตอเรี ย (Victoria)57 รัฐเซาท์ออสเตรเลี ย (South Australia)58 รัฐเวสเธิ ร์นออสเตรเลีย (Western
Australia)59 รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)60 รัฐที่มีกฏหมายเฉพาะการรับตั้งครรภ์แทนคือ
รั ฐ ออสเตรเลี ย นแคปปิ ตอล เทอริ ทอรี (Australian Capital Territory)61 รั ฐ ควี น แลนด์
(Queensland)62 และรัฐทาสมาเนีย (Tasmania)63 ส่ วนรัฐนอร์ ทเธิ ร์นเทอริ ทอรี (Northern Territory)
ไม่ มีก ฎหมายบัญญัติเกี่ ยวกับ การรับ ตั้ง ครรภ์แทนไว้ กฎหมายในแต่ ละรัฐของประเทศเครื อรั ฐ
ออสเตรเลี ยมี ค วามแตกต่า งกันบ้า ง แต่ โดยส่ วนใหญ่ แล้วมัก จะเป็ นไปในทางที่ ควบคุ มการรั บ
ตั้งครรภ์แทนอย่างเข้มงวด ซึ่ งจะได้นาเสนอในบางรัฐดังต่อไปนี้

57

Infertility (Medical Procedures) Act 1984. The Infertility Treatment Act 1995 (Victoria), as amendmended by The
Infertility Treatment Act 1997 (Victoria). Assisted Reproductive Treatment Act 2008 (Victoria)
58
Family Relationships Act 1975 (South Australia), as amendment made in 1988. Assisted Reproductive Treatment
Act 1988 (South Australia)
59
Human Reproductive Technology Act 1991. Human Reproductive Technology Act Directions 2004. Surrogacy
Act 2008 (Western Australia)
60
Assisted Reproductive Technology Act 2007 (New South Wales)
61
Substitute Parent Agreement Act 1994 (Australian Capital Territory)
62
Surrogate Parenthood Act 1988 (Queensland)
63
Surrogate Contracts Act 1993 (Tasmania)
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1) รั ฐวิคตอเรี ย (Victoria) รัฐวิคตอเรี ยถือว่ามีประวัติศาสตร์ 64เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ พอสมควร ซึ่ งในรั ฐวิคตอเรี ยนั้นประสบความสาเร็ จในการกระทาเด็กหลอดแก้ว ชื่ อ
แคนไดซ์ รี ด (Candice Reed) ในโรงพยาบาลหญิงกลางเมลเบิร์นในปี ค.ศ. 1980 ซึ่ งว่า เป็ นเด็ก
หลอดแก้วรายที่สามของโลก ซึ่ งในรัฐวิคตอเรี ยนี้ มีกฎหมายที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์อยูท่ ้ งั หมด 3 ฉบับ ด้วยกัน
1. รัฐบัญญัติภาวะมีบุตรยาก (กระบวนการทางการแพทย์) ค.ศ. 1984 หลังจากที่เกิดการ
ผสมเทียมครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรี ยจัดตั้งทบทวนการวิจยั การผสมเทียมและการ
ปฏิบตั ิที่นาไปสู่ การประกาศของพระราชบัญญัติภาวะมีบุตรยาก (กระบวนการทางการแพทย์) ค.ศ.
1984 ตราขึ้ นในปี ค.ศ. 1988 ประกอบระเบียบเกี่ ยวกับ ภาวะการมีบุ ตรยาก (กระบวนการทาง
การแพทย์) 1988 ที่บญั ญัติถึงความสอดคล้องกับการให้คาปรึ กษา ลงทะเบียน การผสมเทียม และ
ค่าใช้จ่าย และถื อว่าเป็ นครั้งแรก65ของการบังคับใช้กฎหมายทัว่ โลกในการควบคุมการผสมเทียม
และการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องอ่อนมนุ ษย์ ซึ่ งรัฐบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้กาหนดว่า บุคคลที่จะใช้สิทธิ ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องผ่านการสมรสกันระหว่างชายและหญิงเสมอไป66
2. รัฐบัญญัติการรักษาภาวะมีบุตรยาก ค.ศ. 1995 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1997 กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ฉบับนี้อนุญาตให้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งบุคคล
ที่มีสิทธิ สามารถเข้ารับการบริ การรักษาภาวะผูม้ ีบุตรยาก คือ สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่ ง กฎหมายของรัฐวิคตอเรี ยนั้น ยินยอมให้ชายหญิงที่
อยูก่ ินกันฉันสามีภริ ยา หรื อ สามีภริ ยาโดยพฤตินยั มีสิทธิ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ดว้ ย ตาม
พระราชบัญญัติการรักษาภาวะมีบุตรยาก ค.ศ. 1995 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1997 ข้อ 667
3. รัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2008 กฎหมายฉบับนี้ถูก
บัญญัติข้ ึนมาเพราะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของรัฐวิคตอเรี ย68เองที่ตอ้ งการพัฒนากฎหมายให้
ทันกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่พฒั นาอยู่เสมอ ซึ่ งหลักๆของกฎหมายฉบับนี้ จะพูดถึ ง ผูม้ ี
สิ ทธิ ตามรัฐบัญญัติฉบบัน้ ี สาหรั บการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์และประเภทของบริ การที่
64

Varta. “History of Victorian ART regulation.” https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation.
เรื่ องเดิม
66
Infertility (Medical Procedures) Act 1984, enacted in 1988. The accompanying Infertility (Medical Procedures)
Regulations 1988
67
Infertility Treatment Act 1995. SECT 3 Definitions.
68
Varta. “History of Victorian ART regulation.” https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation.
65
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สามารถให้บริ การโดยคลินิก นอกจากนี้ยงั ออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการวิจยั จากรัฐบัญญัติภาวะมีบุตร
ยากรักษา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวอ่อน และข้อห้ามของการสื บพันธุ์โดยการโคลนมนุษย์ ถูก
ตราขึ้นเพื่อให้ครอบคลุ มการวิจยั ซึ่ งหากพิจารณาบทบัญญัติที่กล่ าวถึ งสิ ทธิ ของผูเ้ ข้าบริ การ ซึ่ ง
กฎหมายฉบับนี้ ได้ให้ความหมายของ คู่ชีวิตไว้ในมาตรา 3 บทนิ ยามศัพท์ นิ ยามคาว่า คู่รัก คือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ดังความหมายต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่เป็ นคู่สมรส หรื อ
(ข) บุคคลที่เป็ นคู่รักที่อยูก่ ินอย่างบุคคลประเภท (ก) ที่อยูใ่ นท้องถิ่นและไม่จากัดเพศ
รัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2008 บัญญัติถึงกฎเกณฑ์ใน
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
ภาคที่ 2 การรักษา
ลักษณะที่ 1 ทัว่ ไป
มาตรา 7 การรักษาช่วยการเจริ ญพันธุ์
บุคคลที่จะดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในการรักษา
(a) บุคคลดังต่อไปนี้
(1) แพทย์ผไู ้ ด้รับอนุญาตในการให้การรักษาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ หรื อ
(2) ผูท้ ี่ดาเนิ นการรั ก ษาภายใต้ก ารก ากับ ดูแลและทิ ศทางการรั ก ษาของแพทย์ซ่ ึ ง เป็ น
ผูด้ าเนินการรักษาในนามของผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ และ
(b) บุคคลที่เข้าลักษณะตามหมวด 2,3 และ 4
หากฝ่ าฝื นมีโทษ : 480 หน่วยโทษ หรื อ จาคุก 4 ปี หรื อ ทั้งสอง
มาตรา 9 ความในมาตรา 8 นั้นไม่สามารถใช้บงั คับได้กบั การผสมเทียมด้วยตนเอง
มาตรา 8 ไม่บงั คับใช้กบั กรณี ดงั ต่อไปนี้
(a) ผูห้ ญิงคนหนึ่งคนใดที่ดาเนินการด้วยตนเองผสมเทียม หรื อ
(b) คู่รักของผูห้ ญิงคนนั้น หรื อญาติ หรื อเพื่อนของผูห้ ญิงคนนั้นให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงที่
จะดาเนินการตนเองผสมเทียม
หมวด 2 ขั้นตอนทัว่ ไปสาหรับการรักษา
มาตรา10 บุคคลที่อาจได้รับขั้นตอนการรักษา
(1) ผูห้ ญิงคนหนึ่งที่อาจได้รับขั้นตอนการรักษาเท่านั้น
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(a) ผูห้ ญิงและคู่รักของเธอ ถ้าได้ให้ความยินยอมในแบบฟอร์ มที่กาหนดเพื่อให้
การดาเนินการตามขั้นตอน
(b) รวมถึง
(i) เกณฑ์ในอนุมาตรา (2) นาไปใช้กบั ผูห้ ญิงดังกล่าว หรื อ
(ii) คณะกรรมการผูป้ ่ วยรับรองว่า หญิงนั้นไม่มีความเสี่ ยงที่ดาเนิ นการ
ตามขั้นตอน
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2.รั ฐเซาท์ ออสเตรเลีย (South Australia) กฎหมายของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย นั้นก็มีเป็ นอีก
หนึ่งรัฐที่มีการอนุญาตให้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ซ่ ึ งได้ออกกฎหมายขึ้นมาหนึ่ งฉบับ
คือ รัฐบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธุ์ของครอบครัว ค.ศ. 1975 (Family Relationships Act 1975)
ต้องพิจารณาประกอบกับกฏหมายอีกหนึ่ งฉบับคือ รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการบาบัดรักษาช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 1988 (Assisted Reproductive Treatment Act 1988) ซึ่ งให้สิทธิ ผรู้ ับบริ การ
เป็ นสามี และภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรื ออยู่กินฉันสามีภรรยาก็ได้ ซึ่ งไม่ได้มีการจากัดสิ ทธิ
เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นตามนัยยะของ ข้อ 10A69 ซึ่ งมีเนื้อหาดังนี้
10A การตีความ
(1) ในขั้นตอนของบทบัญญัติในภาคนี้ การปฏิสนธิน้ ีหมายความถึง
(a) การผสมเทียม (ในความหมายของรัฐบัญญัติการเจริ ญพันธุ์ช่วยรักษา ปี ค.ศ. 1988)
หรื อ
(b) การรักษาโดยการช่ วยการเจริ ญพันธุ์ (ในความหมายของพระราชบัญญัติการเจริ ญ
พันธุ์ช่วยรักษา ปี ค.ศ. 1988) ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้ว หรื อ ภริ ยานั้นรวมถึงผูห้ ญิงที่อยูก่ ินกับผูช้ ายฉัน
สามี ภรรยาและเป็ นคนในประเทศ ซึ่ ง สามีมี ค วามหมายอย่า งยิ่งในความสัม พันธ์ที่ มี คุ ณสมบัติ
เหมาะสม หมายถึง ความสัมพันธ์ของการแต่งงานเหมือนระหว่าง 2 คนที่เป็ นคู่รักในประเทศนี้ (ไม่
ว่าจะเป็ นเพศเดียวกันหรื อตรงข้าม)
(2) สามีของผูห้ ญิงคนหนึ่ งต้องอยูก่ บั หญิงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ถ้าหาก
อยูก่ ินกับคู่รักคนอื่นด้วย ถือว่า ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสมรส
(3) สาหรั บการแต่งงานสาหรับคู่รักต่างๆหมายถึง ความสัมพันธ์ที่รองรับในท้องถิ่ นนี้
เท่านั้น
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อี ก ทั้ง รั ฐ บัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การบ าบัด รั ก ษาช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ ค.ศ. 1988
(Assisted Reproductive Treatment Act 1988) ที่นามาพิจารณาประกอบกันนั้นมีความชัดเจนใน
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ส่วนของภาคที่สองของกฏหมายดังกล่าวว่า ในการกระทาการใดๆโดยใช้
เทคโนโลยี ต้อ งมี ก ารลงทะเบี ย น 70เพื่ อ น ามาประกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยีชนิ ดนี้ อีกต่างหาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการฝ่ าฝื น มาตรา 5 (5) กาหนดถึงโทษปรับที่ค่อนข้าง
รุ นแรง คือ 120,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย71
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3.รัฐแทสเมเนีย (Tasmania)รัฐแทสเมเนียมีการอนุญาตให้กระทาการรักษาภาวะมีบุตรยาก
โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้ออกกฎหมาย ชื่อว่า Surrogate Contracts Act 199372 แต่ตวั
กฎหมายนี้ ไม่ ไ ด้พู ดถึ ง สิ ท ธิ ข องผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารไว้ใ นมาตราใดๆ แต่ รั ฐสภาของรั ฐแทสเมเนี ย
(Parliament of Tasmania) ได้มีการประชุ มหาทางออกร่ วมกันซึ่ ง ไม่เพียงแต่ได้อนุ ญาตเฉพาะคู่
สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ได้อนุ ญาตไปถึ งคู่สามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
หรื อคู่ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา ตามนัยยะของรายงานการประชุมการแก้ไขความสัมพันธ์
ปี 2003 โดยคณะกรรมการของรัฐสภา 73 ซึ่ งได้มีการพูดถึงการอนุญาตให้คู่สามีภริ ยาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายด้วย หรื อคู่ชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาให้สามารถกระทารักษาโดยใช้เทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ได้ ตามนัยยะข้อ 2.1574 และที่ น่าสนใจกว่านั้นได้มีก ารอนุ ญาตให้คู่รักเพศ
เดี ยวกันสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ งถือเป็ นมิติดา้ นใหม่ที่เปิ ดกว้าง
ให้สิทธิ เพศที่สาม ไม่วา่ จะเป็ นคู่ชายรักชายหรื อหญิงรักหญิง75
70

Assisted Reproductive Treatment Act 1988 (South Australia) Part 2—Registration 5—Authorisation and
registration required to provide assisted reproductive treatment
71
Assisted Reproductive Treatment Act 1988 (South Australia) 5.(5) A health professional who is approved under
subsection (2)(a) and who contravenes or fails to comply with a condition of the approval is guilty of an offence. Maximum
penalty: $120 000.
72
Surrogacy Contracts Act 1993
73
Joint Standing Committee on Community Developmnt Report on Amendment to The Relationships (Consequential
Amendments) Bill, 2003
74
เพิ่งอ้าง 2.15 In Tasmania there is no legal impediment to women who are not married accessing artificial
reproductive technologies. It is therefore feasible that women in same sex relationships will make use of such technology and
conceive children with the consent of their partners. Under such circumstances the same sex partner is in an identical situation to
the husband or male de facto partner of a heterosexual woman undertaking fertilitytreatment.
75
Numerical Table of the Acts of Parliament 2012". Tasmania Department of Premier and Cabinet. 27 February 2013.
Retrieved 2 May 2013.
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4.รั ฐนิวเซาท์ เวลส์ (New South Wales) รัฐนี้ กฏหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อีกหนึ่ งฉบับของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่ งก็กฏหมายฉบับดังกล่าวได้ออกมาใช้
บัง คับ ปี ค.ศ. 2007 ชื่ อว่า รั ฐบัญญัติ เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์ ค.ศ. 2007
(Assisted Reproductive Technology Act 2007)
กฏหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ภาค 1 มาตรา 4 บทนิยามศัพท์ คาว่า "คู่สมรส" ของบุคคลต่างๆ หมายถึง:
(a) สามีของบุคคลนั้น หรื อ ภรรยาของบุคคลนั้น หรื อ
(b) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั
แต่ถา้ บุคคลมากกว่าหนึ่ งคนนั้นมีคุณสมบัติเป็ น คู่สมรส หมายถึง เฉพาะบุคคลล่าสุ ดให้มี
คุณสมบัติ
หมายเหตุ: "บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั " ถูกกาหนดไว้ในส่ วน 21C ของพระราชบัญญัติ
การตีความ 1987
รัฐบัญญัติการตีความ ค.ศ. 1987 มาตรา 21C การอ้างอิงถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤติ
นัย และ ความสัมพันธ์แบบพฤตินยั
(1) ความหมายของ "ความสัมพันธ์ทางพฤตินยั " สาหรับวัตถุประสงค์ของการกระทาการ
ใด ๆ หรื อ ตราสารของบุคคลที่เป็ น "ความสัมพันธ์ทางพฤตินยั " ของบุคคลอื่น (ไม่ว่าจะเป็ นเพศ
เดียวกันหรื อต่างเพศ) ในกรณี ที่
(a) บุ ค คลที่ อ ยู่ใ นความสั ม พัน ธ์ ที่ ล งทะเบี ย นหรื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรั ฐ ที่
ลงทะเบี ย นกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นความหมายของรั ฐ บัญ ญัติ ก ารลงทะเบี ย นความสั ม พัน ธ์
(Relationships Register Act 2010) หรื อ
(b) บุคคลที่อยูใ่ นความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ทางพฤตินยั กับบุคคลอื่น
(2) ความหมายของ "ความสัมพันธ์แบบพฤตินยั " สาหรับวัตถุประสงค์ของการกระทาการ
ใด ๆ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ในคนที่อยูใ่ น "ความสัมพันธ์แบบพฤตินยั "กับบุคคลอื่นในกรณี ที่:
(a) พวกเขามีความสัมพันธ์ที่เป็ นคู่อยูด่ ว้ ยกันและ
(b) พวกเขาจะไม่แต่งงานกับอีกคนหนึ่งหรื อ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ความสั ม พันธ์ แบบพฤติ นัย สามารถอยู่ไ ด้แม้ว่า หนึ่ ง ในบุ ค คลที่ ไ ด้แต่ ง งานถู ก ต้องตาม
กฎหมายให้ ก ับ ความสั ม พัน ธ์ ข องคนอื่ น หรื อ ทะเบี ย นในรั ฐ หรื อ ความสั ม พัน ธ์ กับ บุ ค คลที่
ลงทะเบียนกับรัฐอื่นๆ
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(3) การกาหนด "ความสัมพันธ์แบบคู่รัก" ในการพิจารณาว่า 2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่เป็ นคู่
เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุมาตรา (2) ทุกสถานการณ์ของความสัมพันธ์จะต้องนามาพิจารณารวมถึง
เรื่ องดังต่อไปนี้ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกรณี :
(a) ระยะเวลาของความสัมพันธ์
(b) ลักษณะและขอบเขตของการอยูอ่ าศัยร่ วมกันของพวกเขา
(c) ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ทางเพศที่มีอยู่
(d) ระดับของการพึ่งพาทางการเงินหรื อการพึ่งพาซึ่ งกันและกันและการเตรี ยมการ
ใด ๆ ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่างพวกเขา
(e) เป็ นเจ้าของการใช้และการเข้าซื้ อกิจการของสถานที่ให้บริ การ
(f) การศึกษาระดับปริ ญญาของความมุ่งมัน่ ร่ วมกันที่จะมีชีวติ ที่ใช้ร่วมกัน
(g) การดูแลและการสนับสนุนของเด็ก
(h) การปฏิบตั ิหน้าที่ในครัวเรื อน
(i) ชื่อเสี ยงและด้านสาธารณะของความสัมพันธ์
หากไม่มีการค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กบั ใดๆ ของข้อที่กล่าวมาข้างต้น
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการพิจารณาว่า 2 บุคคลมีความสัมพันธ์ที่เป็ นคู่รักและมีกฎหมายเกี่ ยวกับการ
ตั้งครรภ์แทน ชื่ อว่า รัฐบัญญัติการตั้งครรภ์แทน ค.ศ. 2010 (Surrogacy Act 2010) ก็จะกาหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ ยวกับการตั้งครรภ์แทน ในเรื่ องต่างๆ เช่ น กฏเกณฑ์ต่างๆในการกระทาการ
ตั้งครรภ์แทน ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน อานาจของศาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน เป็ น
ต้น
อย่างไรก็ตามกฎหมายในแต่ละรัฐก็จะมีการบัญญัติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐของ
ประเทศออสเตรเลี ย แต่ก็จะมีกฎหมายอีกสองฉบับที่เป็ นกฎหมายกลางในการควบคุมกากับดูแล
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อยูท่ ้ งั หมด 2 ฉบับที่สาคัญ คือ
1. แนวทางการปฏิบตั ิของคณะกรรมการที่รับรองการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื บพันธุ์
(Reproductive Technology Accreditation Committee Code of Practice หรื อ RTAC76)
สมาคมการเจริ ญพันธุ์ของออสเตรเลีย (The Fertility Society of Australia หรื อ FSA) มี
แนวคิดที่จะจัดตั้งหน่ วยงานที่เป็ นมาตรฐานเพื่อเป็ นการประกันคุณภาพสาหรับการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์สาหรับคลีนิกในปี ค.ศ. 1986 ซึ่ งต่อมา FSA จึงจัดตั้งคณะกรรมการที่รับรองการ
76

The Fertility Society of Australia. “RTAC.” http://www.fertilitysociety.com.au/rtac/

47

DP

U

ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ (RTAC) ในปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งจะช่วยเพิ่มมาตรฐานของ FSA ซึ่ ง
RTAC ได้ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตลอดมา
จึงมีขอ้ บังคับของ RTAC ที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพมืออาชีพและห้องปฏิบตั ิการสาหรับ
การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์สาหรับคลินิก มีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้ องกันการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการใช้ตวั อ่อนของมนุษย์ในทางที่ไม่ถูกต้องในประเทศออสเตรเลียที่ไม่ได้
รับใบอนุ ญาต ส่ งเสริ มการพัฒนาคุ ณภาพและการดูแลผูป้ ่ วย กาหนดกรอบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
บริ การบนพื้นฐานที่ตระหนักถึงคุ ณค่าวัฒนธรรมความดีงามเพื่อการยอมรับสิ ทธิ ของเด็กที่เกิ ดมา
จากเทคโนลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ดังนั้นการปฏิบตั ิการใดๆที่เกี่ยวเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของคณะกรรมการที่รับรองการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ (RTAC)
2. จรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ในทางคลิ นิก และการวิจยั (Ethical
Guidelines on the Use of Assisted Reproductive Technology in Clinical Practice and Research)
ซึ่ งกาหนดโดยแนวทางจริ ยธรรมของสถาบันสุ ขภาพแห่ งชาติและสภาวิจยั ทางการแพทย์
ในปี ค.ศ. 2004 สถาบันสุ ขภาพแห่ งชาติและสภาวิจยั ทางการแพทย์ (National Health and Medical
Research Council หรื อ NHMRC) พัฒนาแนวทางจริ ยธรรมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พัน ธุ์ ท างการแพทย์ส าหรั บ ในทางคลิ นิ ก และการวิจ ัย และจะต้อ งสอดคล้อ งกับ แนวทางของ
คณะกรรมการที่รับรองการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ หรื อ RTAC และ ในปี ค.ศ. 2007 มี
การปรับปรุ งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการวิจยั ตัวอ่อนของมนุษย์ ปี ค.ศ. 2002 และ
พระราชบัญญัติขอ้ ห้ามของการสื บพันธุ์โดยการโคลนนิ่งมนุษย์ ปี ค.ศ. 200277
5.รั ฐเวสเธิ ร์นออสเตรเลี ย (Western Australia) นั้น มี กฏหมายที่เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี
เช่นเดียวกันอีกหนึ่ งรัฐในประเทศเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งรัฐดังกล่าวนี้ มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทค
โนโลช่ วยการเจริ ญพันธุ์ด้วยกัน 2 ฉบับนั้นเป็ นกฏหมายที่เกี่ ยวข้องกับบทบัญญัติต่างๆ คือ รัฐ
บัญญัติเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ของมนุ ษย์ ค.ศ. 1991 (Human Reproductive Technology Act
1991) ซึ่ งจะวางหลักเกณฑ์ท้ งั หมดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ต่างๆ
เรื่ องการดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ มาตรา 23
(1) ขั้นตอนการปฏิสนธิ อาจจะดาเนินการที่
(a) บุคคลที่แนวโน้มจะได้รับประโยชน์
(i) บุคคลที่เป็ นคู่ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์เด็กเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ หรื อ
77
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(ii) คู่หรื อหญิงที่มีบุตรหลานที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมหรื อโรค หรื อ
(iii) ผูห้ ญิงคนหนึ่ งที่ไม่สามารถที่จะให้กาเนิ ดเด็กเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์
และเป็ นฝ่ ายจัดการตั้งครรภ์แทน (ตามที่ก าหนดไว้ในที่ รั ฐบัญญัติก ารตั้งครรภ์แทน ค.ศ. 2008
มาตรา 3) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
(b) แต่ละของผูเ้ ข้าร่ วมที่จาเป็ นในการทาเช่นนั้นได้ให้ความยินยอมที่มีประสิ ทธิภาพ และ
(c) บุคคลใดๆ ที่กาลังค้นหาการบาบัดรักษา ในกรณี (a) เป็ นโดยสมาชิกคู่รักนั้นต้องเป็ น
(i) คู่รักที่มีการแต่งงาน หรื อ
(ii) ในความสัมพันธ์ทางพฤตินยั กับบุคคลอื่นๆ และของเพศตรงข้าม หรื อ เพศ
อื่นๆ และ
(d) เหตุ ผ ลในการมี บุ ต รยากที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นที่ อ ายุ หรื อ สาเหตุ อื่ น ๆ ที่ ก าหนดไว้ส าหรั บ
จุดประสงค์ของวรรคนี้ และ
(e) พิจารณาได้รับมอบให้สวัสดิการและผลประโยชน์ของ
(i) การเข้าร่ วมรักษา และ
(ii) เด็กๆ มีแนวโน้มที่จะเกิ ดเป็ นผลมาจากขั้นตอนการบาบัดรักษาและในการ
พิจารณาของผูอ้ นุญาตที่พิจารณาถึงสาเหตุวา่ ทาไมควรจะดาเนินการ ซึ่ งไม่อาจจะเป็ นอย่างอื่นได้
(2) ตามอนุ ม าตรา (1) ไม่ จ าเป็ นต้อ งได้รั บ ประโยชน์ ที่ มี แนวโน้ม ที่ จ ะเป็ นผลมาจาก
ขั้นตอนที่ เกี่ ย วข้องกับ การตั้งครรภ์ของสมาชิ ก ของคู่รัก ดังกล่ า วหรื อผูห้ ญิงที่ เป็ นแนวโน้ม ที่จะ
ได้รับประโยชน์
ส่ วนอีกหนึ่งฉบับนั้น คือ รัฐบัญญัติการตั้งครรภ์แทน ค.ศ. 2008 ที่บญั ญัติข้ ึนมาเพื่อรองรับ
การตั้งครรภ์แทน วางหลักเกณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน
ส่ วนมาตรฐานการบาบัดรักษานั้นจะมีระเบียบอีกฉบับหนึ่ งที่ควบคุมการใช้เทคโนโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญ พันธุ์ ท างการแพทย์ใ ห้เป็ นไปตามมาตรฐานการบ าบัดรั ก ษา คื อ ระเบี ย บของรั ฐ
เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ของมนุ ษย์ (Human Reproductive Technology Act Direction) ซึ่ งมี
เจตนารมณ์ของเหตุผลการบัญญัติระเบียบฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ รัฐเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ของมนุษย์
ค.ศ. 1991 เข้ามาดาเนินการที่ 8 เมษายน 1993 เป็ นรัฐบัญญัติที่ตอ้ งการควบคุม สามารถตรวจสอบ
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และพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ต่างๆวิธีการใช้ รักษาสวัสดิการของบุตรยาก
รวมถึงงานวิจยั การรักษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวอ่อนมนุษย์ที่ของบุคคลและการบริ จาคไข่และ
สเปิ ร์ มของมนุษย์จะถูกควบคุมทั้งหมดภายใต้รัฐบัญญัติซ่ ึ งกาหนดระบบการออกใบอนุญาตสาหรับ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านรวมถึ ง ผูด้ าเนิ น การขั้น ตอนต่ า งๆของเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ รั ฐ บัญ ญัติ น้ ี
ครอบคลุ มถึ งผสมเทียมและเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามรัฐบัญญัติน้ ี นอกจากนี้ รัฐสภาของรัฐยังงานที่
ส าคัญคื อการให้ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมาธิ ก ารสาธารณสุ ข ในทุ ก เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้องกับ การออก
ใบอนุ ญาตรวมทั้งการตั้งค่ามาตรฐานเหมาะสาหรับผูร้ ับใบอนุญาต คณะกรรมาธิ การสาธารณสุ ข
ไม่ได้เพียงกาหนดมาตรฐานเท่านั้น อีกทั้งยังทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์เชิงเอกสารได้
สมาชิ กของชุ มชนอาจแสดงความคิดเห็ น ในขั้นเริ่ มต้นของการบริ หารของความต้องการของรัฐ
บัญญัติ รั ฐสภาได้เผชิ ญหน้ากับ คาถามทางจริ ย ธรรมและสัง คมพื้นฐานจานวนมากและหลายๆ
ความซับ ซ้อนในการแก้ไขประสิ ท ธิ ภาพและความปลอดภัย ของการปฏิ บ ตั ิ ทางคลิ นิก หรื อทาง
วิทยาศาสตร์และความเหมาะสมของพวกเขา
การควบคุมเป็ นที่ยอมรับว่าคนที่มีบุตรยากการรักษาสมควรและควรคาดหวังที่เหมาะสม
การพิ จารณาความต้อ งการทางการแพทย์และสัง คมของพวกเขา แต่ ส วัส ดิ ก ารของคนรุ่ นใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสนใจของเด็กที่อาจจะเกิดเป็ นผลมาจากขั้นตอนที่ยงั ต้องได้รับการแก้ไข
ยกตัวอย่างเช่ น รัฐสภาผ่านสาธารณสุ ขผสมเทียมลงทะเบียนจะสามารถที่จะตรวจสอบ ขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผลระยะยาวและความปลอดภัยของบุคคลด้วยความเคารพให้กบั เด็กๆ
และผูบ้ ริ จาคลงทะเบียนจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริ จาคของวัสดุสืบพันธุ์ของมนุษย์ และเด็กที่
เกิ ดมาเป็ นผลมาจากการบริ จาคครั้ งนี้ การเข้าถึ งข้อมูล ที่ไ ม่ ได้ระบุจากการลงทะเบีย นนี้ โดยผู้
บริ จาค ผูร้ ั บบุตรหรื อนักวิจยั ที่ได้รับการจัดเตรี ยมไว้ให้ตามความในรัฐบัญญัติ เนื่ องจากข้อมูลนี้
อาจจะมีความสาคัญทางการแพทย์หรื อทางสังคมในอนาคต
แนวทางเหล่านี้ จะออกตามคาแนะนาของสภาและจะต้องปฏิ บตั ิตามโดยผูร้ ับใบอนุ ญาต
จนกว่าจะเพิกถอนหรื อจนกว่าจะมีรหัสของการปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสมบูรณ์และได้รับการอนุ มตั ิของ
รัฐสภา แนวทางในการได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ ยงั อาจได้รับการพัฒนาโดยรัฐสภาและเหล่านี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ช่ ว ยในการปฏิ บ ัติ ต ามค าแนะน าในกรอบของทิ ศ ทางที่ ส ภาได้น าเข้า บัญ ชี
ข้อกาหนดต่อไปนี้ของรัฐบัญญัติเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ของมนุษย์
- การเคารพซึ่ งควรจะได้รับในการดารงชีวติ ของมนุษย์ในทุกขั้นตอน
- ความช่วยเหลือและให้กาลังใจว่าควรจะให้กบั คู่สมรสที่ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์
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- เด็กตามธรรมชาติหรื อมีเด็กอาจได้รับผลกระทบจากโรคทางพันธุกรรม;
- สวัสดิการของเด็กที่อาจจะเกิดเป็ นผลมาจากการรักษา
การค้นหาความรับผิดชอบของแพทย์และวิทยาศาสตร์ อาจนาไปสู่ ผลประโยชน์ให้บุคคล
และสังคมเป็ นที่ยอมรับว่าในบางกรณี อาจจะมีความขัดแย้งระหว่างบางส่ วนของที่สาคัญเหล่านี้ การ
พิจารณาในความพยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ และตามด้วยจิตวิญญาณและความตั้งใจของ
รัฐบัญญัติก็เป็ นจุดมุ่งหมายของรัฐสภาเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิทางคลินิกและทางวิทยาศาสตร์ ที่ดี
ที่สุด ในขณะที่ปกป้ องสิ ทธิ ของประชาชนที่กาหนดให้การเข้าถึงเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ไปด้วย
3.1.6 สำธำรณรั ฐ อินเดีย ประเทศอินเดี ยนั้นเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่น่าสนใจและมีการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อย่างกว้างขวาง ซึ่ งมักจะเห็นการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้
อยูเ่ สมอตามข่าวสานักต่างๆ อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เป็ นอันดับ
ต้นๆ ของโลกอี ก ด้วย รวมถึ ง มี ธุ รกิ จรั บ จ้า งตั้ง ครรภ์แ ทนเกิ ดขึ้ นและเฟื่ องฟูที่ ป ระเทศนี้ อ ย่า ง
มากมาย
คลิ นิ ก อุ ้ม บุ ญ ในกรุ งนิ ว เดลี ย อมให้ สื่ อมี โ อกาสสั ม ผัส กั บ โลกของการอุ ้ม บุ ญ ว่ า มี
ความสาคัญอย่างไร ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการอุม้ บุญทั้งหมด เริ่ มจากหนูน้อยลิ ลลี่ ที่
กาลังฉลองขวบปี แรกของเธอกับครอบครัวที่ประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่แม่อุม้ บุญของเธอระลึก
ถึงวันที่ให้กาเนิดลิลลี่
ไซด้า ทาปา แม่ลูก 2 ลู กของเธออายุ 16 และ 18 ปี แล้ว นอกจากนี้ เธอยังเป็ นแม่อุม้ บุญ
ให้กบั หนู น้อยลิ ลลี่ ชาวออสเตรเลี ยอีกด้วย เธอเล่าให้ฟังว่า “ตอนเธอให้กาเนิ ดหนู น้อยลิลลี่ เธอ
ไม่ได้ม องหน้าลิ ลลี่ ด้วยซ้ า เพราะว่าหน้าที่ของเธอสิ้ นสุ ดแล้ว เธอเองก็มีลูก เป็ นของตัวเองแล้ว
ทาไมเธอถึงอยากเห็นลูกของคนอื่นหละ"78
ธุ รกิ จอุม้ บุ ญกาลังเป็ นอุ ตสาหกรรมที่เฟื่ องฟูอย่างมากในอินเดีย สมาพันธ์อุตสาหกรรม
อินเดีย ซึ่ งเป็ นองค์กรชั้นนาทางธุ รกิจประเมินว่า อุตสาหกรรมอุม้ บุญ ทารายได้ปีละกว่า 2,000 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐหรื อราว 60,000 ล้านบาท เนื่องจากคู่รักต่างชาติจานวนมากที่ไม่สามารถมีลูก
เองได้กาลังมองหาหนทางการเป็ นพ่อและแม่ดว้ ยวิธีที่ถูกกฎหมายและราคาไม่แพง โดยค่าใช้จ่าย

78

สิ งหาคม 2557

the Asianparent Thailand. “อุม้ บุญคืออะไร? อ่านมุมมองจากผูห้ ญิงที่รับจ้าง อุม้ บุญ.” women.sanook.com/26389/ 5
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โดยรวมของการอุม้ บุญในอินเดียอยูท่ ี่ 28,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐหรื อราว 840,000 บาท ในขณะ
ที่ประเทศอื่น ๆ ทางฝั่งตะวันตกมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียว79
การที่คู่รักต่างชาติยอมจ่ายเงินให้แก่คนยากจนในอินเดียเพื่อให้ได้ลูกนั้น กลับสร้างความ
วิตกด้านจริ ยธรรมเกี่ยวกับโรงงานผลิตลูกในอินเดีย คลินิกอุม้ บุญในอินเดียชี้ ให้เห็นสถิติของปี ที่
ผ่านมาว่า คลินิกทาหน้าที่ดูแลการอุม้ บุญให้กาเนิดเด็ก 291 คน เด็กเหล่านี้ กาลังใช้ชีวิตปกติเหมือน
เด็กทัว่ ไปกับครอบครัวในประเทศแคนนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และบราซิล
เจ้า ของคลิ นิ ก ต่ า ง ๆ บอกว่ า “ทางคลิ นิ ก เอาใส่ ใ จต่ อ การดู แ ลหญิ ง อุ ้ม บุ ญ เป็ นอย่า งดี
เพื่อที่จะทาให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรง เพื่ออนาคตของทั้งสองฝ่ าย”
ท้ายที่สุดแล้ว การอุม้ บุญก็สร้างความสุ ขทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ทาปาบอกว่า “เธอต้องการเป็ นแม่
อุม้ บุญ เพราะอยากได้เงินไปเข้าบัญชีเงินฝากเพื่ ออนาคตของลูก ขณะเดียวกัน ยังเป็ นการช่วยเหลือ
คู่รักที่ไม่สามารถมีลูกได้ ซึ่ งเธอเองก็ภูมิใจที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดทารก และเธอจะสวดภาวนาให้
ทั้งครอบครัวมีความสุ ขตลอดไป”80
ซึ่ งประเทศอินเดียมีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในด้านการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งในเมืองอานันท์ รัฐคุชราตเป็ นรัฐแรกๆที่เปิ ดคลีนิครักษาบุคคลภาวะผูม้ ีบุตร
ยาก ในปี ค.ศ. 2002 ในคลี นิกรักษาภาวะผูม้ ีบุตรยากชื่ อ อะคานซ่ า (Akanksha Infertility Clinic)
ภายใต้การควบคุมโรงพยาบาลไควัล (Kaival Hospital) ซึ่ งมีชื่อเสี ยงจากหญิงรายหนึ่ งในรัฐได้
กาเนิ ดบุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ เป็ นเด็กหญิงแฝดสองในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.
2004 ต่อมาคลีนิกนี้ก็มีชื่อเสี ยงมากขึ้น
การตั้งครรภ์แทนในประเทศอินเดียนั้นทาได้ตามกฎหมาย เนื่องจาก ในปี ค.ศ. 2002 มีคดี
หนึ่ งฟ้ องต่อศาล ศาลฎีกาแห่ งอินเดีย ได้ตดั สิ นว่า การตั้งครรภ์แทนการค้าถูกกฎหมายในประเทศ
อินเดีย81 ซึ่ งเป็ นคดีระหว่าง จัน บาลาส (Jan Balaz) กับ สหภาพของอินเดีย (เทศบาลอานันท์) รัฐคุ
ชราต82 ซึ่ งศาลสู งได้ปรึ กษาหารื อร่ วมกันในเมืองอินเดียในปั ญหาเกี่ยวสัญชาติของสองทารกแฝด
ซึ่ งมีพ่อเป็ นชาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยวิธีการการตั้งครรภ์แทน ในเมืองอานันท์ของรัฐคุ
ชราตในอินเดีย ตามแนวทางแห่ งชาติเพื่อการรับรองการกากับดูแลและการควบคุมของเทคโนโลยี
79

เรื่ องเดิม
เรื่ องเดิม
81
Jan Balaz v Union of India, the Gujarat High Court
82
Commonwealth Association for Education, Administration and Management. Volume 2. Issue 3. March 2014.
Surrogacy: Legal Issues and Challenges. Excellence International Journal of Education and Research (Multi- subject journal) p.7
80
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ช่วยการเจริ ญพันธุ์ตามคลีนิก แก้ไขในปี ค.ศ. 2005 โดยสภาวิจยั ทางการแพทย์อินเดีย (ICMR) และ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ แห่งชาติดา้ นการแพทย์ (NAMS) แม่ที่ต้ งั ครรภ์แทนจะไม่ถือว่าเป็ น แม่ตาม
กฎหมาย สู ติบตั รจะทาในชื่อของพ่อแม่ทางพันธุกรรม ซึ่ งคล้ายคลึงกับในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่
ประเทศอิ นเดี ยนั้น ไม่ได้มีกฎหมายเป็ นฉบับที่ใช้เฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์โดยตรง
ซึ่ งปั จจุบนั มีแต่เฉพาะแนวทางการแพทย์เพื่อการวิจยั ของสถาบันวิจยั แห่ งแพทยสภาอินเดีย
และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติดา้ นการแพทย์อินเดียได้ออกแนวทาง หรื อ ศัพท์ทางแพทย์
เรี ยกว่า ไกด์ไลน์ (guidelines) ในทางดาเนิ นวิธีการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
เท่านั้น
แนวทางการดาเนิ นวิธีการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยสถาบันวิจยั แห่ งแพทยสภา
อินเดียและสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งชาติดา้ นการแพทย์อินเดีย มีใจความหลักเรื่ องหลักคล้ายกับ
ข้อบังคับแพทยสภาของประเทศไทยแต่มีความละเอียดกว่ามาก ซึ่ งมีการวางหลักเกณ์ไว้ครบถ้วน
เช่ น เรื่ องประวัติความเป็ นมา นิ ยามศัพท์ต่างๆ ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ การ
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อของสามี การผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อผูบ้ ริ จาค ปฏิสนธิ ในหลอดทดลองและการ
ย้ายตัวอ่อน เทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ การฉี ดน้ าเชื้ ออสุ จิ การ
บริ จาคไข่ หรื อบริ จาคตัวอ่อน ทดลองเพาะเลี้ยง อนาคตของเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ข้อควร
ระวังข้อควรระวังและความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ การ
ตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยสาหรับงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์: เกณฑ์การคัดเลือกและความ
เป็ นไปได้ในการรัก ษา ภาวะแทรกซ้อน การคัดเลื อกผูป้ ่ วยซึ่ งต้องคัดเลื อกสามีและภรรยา การ
คัดเลือกผูป้ ่ วยในการรักษาภาวะมีบุตรยากในการที่แตกต่างกัน หน่วยบริ การในที่ต่างๆ ข้อบกพร่ อง
ต่างๆ เกณฑ์การคัดเลือกสาหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องตัวอ่อนหรื อไข่
ภาวะแทรกซ้อน การตั้งครรภ์ การทาแท้งโดยไม่พึงประสงค์ การคลอดก่อนกาหนด หลักเกณฑ์การ
ขออนุ ญาตของคลี นิก หลักปฏิ บตั ิ การรักษาความลับ ข้อมูลเกี่ ยวกับผูป้ ่ วย ความยินยอม การให้
คาปรึ กษา การใช้เซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน การจัดเก็บและการจัดการของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน
การวิจยั ข้อร้องเรี ยน ความรับผิดชอบของคลินิก ข้อมูลและการให้คาปรึ กษากับผูป้ ่ วย ข้อปฏิบตั ิที่
พึงประสงค์และสถานการณ์ตอ้ งห้าม ความต้องการสาหรับผูบ้ ริ จาคสเปิ ร์ ม ความต้องการสาหรับผู้
บริ จาคไข่ ข้อกาหนดสาหรับหญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน วิธีที่เกี่ ยวข้องกับอสุ จิและไข่บริ จาคและหญิง
ผูร้ ับตั้งครรภ์แทน ธนาคารน้ าเชื้ อ การจัดหาเซลล์ไข่และหญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์แทน:
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หลักทัว่ ไปในการพิจารณา การอนุ รักษ์การใช้ประโยชน์และการทาลายตัวอ่อน สิ ทธิ ของเด็กที่เกิ ด
ผ่านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ประเด็นกฎหมายต่างๆ แบบฟอร์ มต่างๆที่เป็ นตัวอย่างในการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ การฝึ กอบรม แนวทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็ นต้น
ซึ่ งหลักเกณฑ์เหล่านี้ มีความน่าสนใจหลากหลายซึ่ งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการ
ใช้เ ทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ซึ่ งแนวทางเหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ต้อ งห้า มว่ า ชายหรื อ หญิ ง ผูท้ ี่ จ ะใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม จะเป็ นคู่สมรสก็ได้ หรื อ หญิงที่ไม่ผ่านการ
สมรสก็มีสิทธิ ได้รับการบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ นัน่ หมายความว่า แนว
ทางการปฏิ บตั ิ ที่มีอยู่น้ ี สามารถให้บริ การและไม่ตอ้ งห้ามสาหรับกรณี บุคคลที่ไม่ได้ผ่านการจด
ทะเบี ยนสมรส ซึ่ งหลักการนี้ ได้นาไปสู่ ความสอดคล้องกับร่ างพระราชบัญญัติที่เกี่ ยวกับการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในประเทศอินเดียต่อไป รวมทั้งหลักการที่จาเป็ นอื่นๆอีกด้วย
ซึ่ งต่อมาได้มีการเสนอที่จะร่ างกฎหมายเฉพาะโดยคณะกรรมการกฎหมายของประเทศ
อินเดี ยตามรายงานล าดับที่ 228 ที่ตอ้ งการจะท าให้ก ารดาเนิ นการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์เป็ นเรื่ องที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับตามเจตนารมณ์ดงั นี้83
1. การบัญญัติเรื่ องการตั้งครรภ์แทนจะยัง ถูกควบคุ ม โดยการท าสัญญาระหว่างบุ คคล
เงื่อนไขทั้งหมดจะต้องได้รับความยินยอมจากหญิงผูท้ ี่รับตั้งครรภ์แทน และควรมีค่าใช้จ่ายในการ
ตอบแทนหญิงผูท้ ี่รับตั้งครรภ์แทนรวมถึงครอบครัวของหญิงนั้นให้เหมาะสม เมื่อการตั้งครรภ์แทน
สาเร็ จ แต่ไม่ควรถึงขนาดเป็ นเพื่อการค้า
2. การบัญญัติกฎหมายควรจะให้การรองรั บ หากเกิดกรณี การตายนั้นกับคู่วา่ จ้าง ก่อนที่จะ
ส่ งมอบเด็กที่หญิงนั้นรับตั้งครรภ์แทนหรื อ เกิดจากการหย่าร้างระหว่างพ่อแม่ผวู้ า่ จ้างและไม่มีการ
ส่ งมอบเด็กนั้น
3. สัญญาการรั บตั้งครรภ์แทนจาเป็ นต้องมีการบังคับทาประกันชี วิตสาหรับหญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน
4. ควรสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้มากขึ้นสาหรับพ่อ
แม่ผมู ้ ีบุตรยาก เนื่องจากว่า ยังมีความรักและการสื บสายเลือด มากกว่าการรับบุตรบุญธรรม
5. กฎหมายต้องตระหนักการให้สิทธิการเป็ นผูป้ กครองของผูว้ า่ จ้าง
6. ใบรั บรองการเกิ ดของเด็กที่เกิ ดจากการตั้งครรภ์แทนควรระบุชื่อผูว้ ่าจ้างว่า เป็ นบิดา
มารดา หรื อผูป้ กครองเท่านั้น ไม่รวมถึงหญิงที่จา้ งตั้งครรภ์แทน
83
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7. สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ จาคควรได้รับการคุ ม้ ครองเป็ นเช่ นเดียวกับหญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน
8. เลือกเพศการตั้งครรภ์แทนควรจะเป็ นการต้องห้าม
9. กรณี การทาแท้งควรได้รับการควบคุมโดยกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการยุติ
การตั้งครรภ์แทน ปี ค.ศ. 1971
ต่อมาได้มีความพยายามในการร่ างกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุ ขและสวัสดิการครอบครัวของอินเดียได้มีการร่ างไว้
หลายฉบับ ซึ่ งจะกล่าวเฉพาะฉบับที่มีความน่ าสนใจและความทันสมัย คือ ร่ างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ 2010 และ 2014
ซึ่ งมีการบัญญัติถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งประเด็น
หลักนั้นอยู่ที่การกาหนดกฎเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชนิ ดนี้ การจัดการเกี่ ยวกับอสุ จิหรื อไข่บริ จาค
สิ ทธิ ของเข้ารับบริ การซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยในภาวะผูบ้ ุตรยาก สิ ทธิ ของเด็ก หรื อแม้กระทัง่ สิ ทธิ ของหญิง
ผูร้ ับตั้งครรภ์แทน
ร่ างรั ฐบัญญัติว่าด้ วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2010
นิ ยามศัพท์คาว่า คู่รัก หมายถึง บุคคลสองคนใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันและร่ วมความสัมพันธ์ทาง
เพศตามกฎหมายอินเดีย และกฎหมายฉบับนี้ได้บญั ญัติถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ ่ วยเอาไว้ในหมวด
7 ของร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2010
ข้อ 32 สิ ทธิและหน้าที่ของผูป้ ่ วย
(1) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎระเบียบและข้อบังคับนั้น เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์จะต้องสามารถใช้ได้กบั ทุกคนรวมทั้งคนเดียวและคู่สมรสที่ยงั ไม่แต่งงาน คู่รัก
(2) ในกรณี ที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์กบั บุคคลที่สมรสหรื อยังไม่ได้สมรส
อย่างไรก็ดีท้ งั คู่จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ าย
(3) ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการเด็ก มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ จาคอื่นๆ ตัวตนหรื อที่อยูข่ องผู้
บริ จาค หรื อของหญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน เวลาใดก็ได้และเท่าที่จาเป็ นสาหรับสวัสดิการของเด็กนั้น
(4) ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผูป้ ่ วยจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้ความช่ วยเหลื อด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่กระทาต่อผูป้ ่ วยจะเป็ นความลับเก็บไว้ใน
ส่ วนกลางของกรมสุ ขภาพ ยกเว้นแต่ได้รับความยินยอมของบุคคล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
หรื อตามคาสั่งศาล
สาหรับ ร่ างรั ฐบัญญัติว่าด้ วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2014
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นิ ยามศัพท์คาว่า คู่รัก หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่
อาศัย อยู่ร่วมกันในครั วเรื อนหรื อ บ้า นเดี ย วกันร่ วมกันผ่า นความสัม พันธ์ ใ นธรรมชาติ ข องการ
แต่งงานตามกฎหมายในประเทศอินเดีย
กฎหมายฉบับ นี้ ได้บ ัญ ญัติ ถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผูป้ ่ วยเอาไว้ใ นหมวด 7 ของร่ า ง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2014 ว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ ่ วย ผู้
บริ จาค หญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน และเด็ก
ข้อ 58 ของร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้
(1) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ ี กฎระเบียบและข้อบังคับของเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ ยกเว้น การตั้งครรภ์แทนสามารถใช้ได้กบั ทุกคู่รักที่ผา่ นการแต่งงานและมีภาวะการ
บุตรยาก
(2) ในกรณี ที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ตอ้ งได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากทั้งสองฝ่ าย
(3) ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการเด็ก มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ จาคอื่นๆ ตัวตนหรื อที่อยูข่ องผู้
บริ จาค หรื อของหญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน เวลาใดก็ได้และเท่าที่จาเป็ นสาหรับสวัสดิการของเด็กนั้น
(4) ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผูป้ ่ วยจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่กระทาต่อผูป้ ่ วยจะเป็ นความลับรวมถึงข้อมูล
ในธนาคารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ซ่ ึ งควบคุมโดยสถาบันวิจยั แห่ งแพทยสภาอินเดีย เว้น
แต่ได้รับความยินยอมของบุคคล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรื อตามคาสั่งศาล
ซึ่ งหากพิจารณาจากร่ างกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วจะพบว่า สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย หรื อผูเ้ ข้ารับ
บริ การนั้น จะเป็ นคู่สมรสหรื อเป็ นคู่รักชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ได้แต่ตอ้ งอยูก่ ินกันอย่าง
สามีภรรยา หรื อแม้กระทัง่ ในประเทศอินเดียในปั จจุบนั เอง ณ ขณะนี้ ไม่ได้มีกฎหมายออกมาใช้
บังคับอย่างจริ งจังในเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ แต่หากพิจารณาดีๆแล้วยังมีแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ที่เป็ นธรรมในการให้บริ การแก่ผมู้ ีภาวะมี
บุตรยากทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นคู่สมรสหรื อชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา
3.1.7 สำธำรณรั ฐ สิ ง คโปร์ การใช้เ ทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ใ น
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ น้ นั มีบทบาทในประเทศอย่างมาก84 เนื่องจากสาธารณรัฐสิ งคโปร์ น้ นั ก็ประสบ
ปั ญหากับภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกันและหากมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีในทางการแพทย์ในประเทศ
84
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สมาชิกอาเซี ยนแล้ว นอกจากประเทศไทยที่มีความเจริ ญก้าวหน้าในภูมิภาค ยังมีอีกหนึ่ งประเทศที่
ถื อว่า เป็ นอี ก หนึ่ ง ประเทศที่ มี ค วามก้า วหน้า ทางการแพทย์ใ กล้เ คี ย งกัน ซึ่ งนั่น คื อ สาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ ซึ่ งแน่นอนว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ประเทศไทยนั้นสามารถทาได้
อย่างไร สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ก็สามารถทาได้เช่นกัน ทาให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความ
เกี่ ยวพันกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ คือ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่ ง
ประเทศสิ งคโปร์ น้ นั มีคณะอนุ กรรมการที่พิจาณาด้านสถานะของเด็กที่เกิ ดมาจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์85 ซึ่ งสาธารณรัฐสิ งคโปร์ น้ นั ได้คานึ งถึงสถานภาพของเด็กที่เกิ ดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เหมือนกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่ งกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ของสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ คือ พระราชบัญญัติสถานะของเด็ก (เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์) ค.ศ. 2013 หรื อ Status of Children (Assisted Reproduction Technology) Act 2013
ซึ่ งกฎหมายฉบับ นี้ ผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า มีค วามน่ าสนใจในรายละเอี ยดต่ าง ๆ ซึ่ งมี ความใกล้เคีย งกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ของประเทศไทย เนื่ องจากมี
วัตถุประสงค์หลักในการออกกฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ อีก
ทั้งยังเป็ นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่ถือว่า เป็ นประเทศที่อยูใ่ นภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย
ซึ่ งกฎหมาย Status of Children (Assisted Reproduction Technology) Act 2013 มีบทนิยาม
ในมาตรา 2 คาว่า ศาล86 นั้น ให้หมายความถึง “ศาลสู งหรื อศาลครอบครัว ซึ่ งแสดงให้เห็นได้ถึง
ความชัดเจนในการก าหนดอานาจศาลในพระราชบัญญัติน้ ี ว่า ศาลใดจะเป็ นผูม้ ี อานาจพิจารณา
พิพากษาคดีในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทตามกฎหมายฉบับนี้
อีกทั้งยังกาหนดความหมายของความสัมพันธ์ของคู่รักตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่ งกฎหมาย
ฉบับนี้น้ นั ให้ความสาคัญกับพฤตินยั มากกว่าทางนิตินยั ตามมาตรา 2 คาว่า "คู่รักความสัมพันธ์ทาง
พฤตินยั "87 คือ ความสัมพันธ์กบั มารดาที่ต้ งั ครรภ์ (ไม่ว่าจะมีการแต่งงานหรื อไม่) กับผูช้ าย (ถ้ามี)
กับแม่ที่ต้ งั ครรภ์อยูใ่ นความสัมพันธ์เป็ นคู่สมรสของแม่ที่ต้ งั ครรภ์ในเวลานั้น หมายความว่า คู่รัก
ชายหญิงนั้นขอเพียงมีความสัมพันธ์กนั อาจจะไม่ตอ้ งมีการจดทะเบียนสมรสกันเลย ชายหญิงคู่น้ นั
เพียงแต่อยูก่ ินฉันสามีภรรยากัน ซึ่ งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะของบิดามารดาเท่าใดนัก เนื่องจาก
กฎหมายฉบับนี้ มีมาตรารองรับกรณี บิดามารดาค่อนข้างรัดกุมอย่างมาก ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้
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ห้ามการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ระหว่างคู่รักชายหญิงที่อยูก่ นั ฉันสามีภรรยา
แต่อย่างใด และยังบัญญัติรองรั บกรณี ชายใดหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงนั้น แต่สถานะ
ความเป็ นบิดาก็ยงั ถูกรองรับอยูโ่ ดยกฎหมายฉบับนี้88
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยงั มีบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการบังคับใช้ว่าจะบังคับใช้กบั บุคคล
ใดบ้างในมาตรา 3 พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้เฉพาะกับเด็กที่เกิดในหรื อหลัง 1 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เป็ น
ผลมาจากขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ (ไม่วา่ จะทาหรื อไม่ก็ตาม ก่อน
หรื อหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2014) และ
(ก) เด็กเกิดในสิ งคโปร์ หรื อ
(ข) การใด ๆ ของบุคคลดังต่อไปมีภูมิลาเนาอยูใ่ นสิ งคโปร์ในวันที่เด็กคนนั้นเกิด :
(1) มารดาครรภ์ของเด็ก
(2) สามีของหญิงที่ต้ งั ครรภ์
(3) คู่สมรสที่มีมารดาครรภ์
(4) บุคคลที่บริ จาคอสุ จิหรื อไข่ที่เด็กนามาปฏิสนธิ
(5) ผูท้ ี่ยนิ ยอมให้มีการปฏิสนธิ
(2) เพื่อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติน้ ี พลเมืองของประเทศสิ งคโปร์ จะเป็ น
สันนิษฐานว่าเป็ นภูมิลาเนาอยูใ่ นสิ งคโปร์ เว้นไว้แต่วา่ จะได้รับการพิสูจน์เป็ นอย่างอื่น
(3) บุคคลที่จะได้รับการปฏิบตั ิเหมือนเป็ นมารดาหรื อบิดาของเด็กคนหนึ่ งแล้วแต่กรณี โดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติน้ ีต่อจากนั้น บุคคลที่จะต้องได้รับการปฏิบตั ิเหมือนเป็ นแม่หรื อพ่อ
ของเด็ก กรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่จะได้รับการปฏิ บตั ิในกฎหมายเป็ นแม่หรื อพ่อ ของเด็กแล้วแต่กรณี
เพื่อวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
(ข) ไม่มีบุคคลอื่น ๆ คือการได้รับการปฏิบตั ิในกฎหมายเป็ นแม่หรื อ บิดาของเด็ก
นั้นแล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
(ค) การอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ ายใด ๆ ไม่วา่ ทางกฎหมายหรื อเอกสาร
(ไม่วา่ จะตราหรื อทาก่อนหรื อ หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557) ให้ถือปฏิบตั ิ และ
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(ง) โดยปราศจากอคติกบั ทัว่ ๆไปของวรรค (ค) และ เว้นแต่บริ บทจะกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น กฎหมายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร "ผูป้ กครองตามธรรมชาติ" หรื อ "บิดาธรรมชาติ" ใน
ความสัมพันธ์ ให้แก่เด็กซึ่ งพระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับให้ตีความว่าเป็ น อ้างอิงถึงบิดามารดาหรื อ
บิดาของเด็กตาม แต่กรณี อาจจะเป็ นตามที่กาหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติน้ ี และการอ้างอิงในใด
ๆ กฎหมายที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร "เด็ ก ที่ เ ป็ นธรรมชาติ " หรื อ "เด็ ก " จะถู ก ตี ค วามตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้
(4) พระราชบัญญัติน้ ีไม่ใช้บงั คับแก่เด็กในขอบเขตที่เด็กนั้นมีอยูโ่ ดยอาศัยการรับเลี้ยงบุตร
บุญธรรมไม่ได้เป็ นบุตรของบุคคลอื่น
(5) การใช้พระราชบัญญัติน้ ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญชาติของเด็ก
(6) เพื่อไม่ให้เกิ ดความสงสัยใด ๆ ในพระราชบัญญัติน้ ี จะมีผลต่อสิ ทธิ หรื อ การเยียวยาที่
บุคคลอาจมีกบั บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิสนธิซ่ ึ งทาให้เกิดการคลอดบุตร
ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ จะมีจุดมุ่งหมายหลักในการคุม้ ครองสถานะของเด็ก แต่ไม่มีการละเลย
ถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่รักในประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่เจาะจงเฉพาะคู่รักที่ตอ้ งมีการแต่งงานกัน
ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่ งนอกจากนี้ยงั มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็ นบิดาของเด็กที่มีบทสันนิษฐาน
ความเป็ นบิดา ตามมาตรา 7 ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้เน้นคุม้ ครองเด็กเป็ นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สามีหรื อชายที่ถือว่าเป็ นบิดาของเด็ก89
(ก) แม่ ข ณะตั้ง ครรภ์ไ ด้แ ต่ ง งานในเวลาที่ เ ธอเข้า สู่ ข้ ัน ตอนการปฏิ ส นธิ จ าก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์หรื อสมรสเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้น และ
(ข) เด็กถูกนาจากสเปิ ร์มของสามีของเธอที่มีการสมรส
สามีที่จะถื อว่าเป็ นบิดาของเด็กนั้นจะเริ่ มนับจากวันที่เด็กเกิ ดหรื อวันที่มีการสมรสแล้วแต่
กรณี หรื อ ภายใต้บงั คับมาตรานี้ (ก) แม่ขณะตั้งครรภ์ได้สมรสได้มีการปฏิสนธิ จากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ และ
(ข) เป็ นเด็กที่ไม่ได้นามาเกี่ ยวกับกับสเปิ ร์ มของสามีเธอในการแต่งงานนั้น สามี
ของเธอในการสมรสนั้นจะถือว่าเป็ นบิดาของเด็กตั้งแต่วนั ที่เด็กเกิด นอกจากจะพิสูจน์ไม่ได้
(3) ภายใต้บงั คับมาตรานี้ (ก) แม่ขณะตั้งครรภ์ได้สมรสได้มีการปฏิสนธิ จากเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(ข) เป็ นเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวกับสเปิ ร์มของสามีของเธอ
89
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(ค) สามีของเธอในการสมรสที่ไม่ได้รับความยินยอมในการที่มารดาตั้งครรภ์ได้มี
การปฏิสนธิ จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(ง) สามีของเธอในการสมรสยังยอมรับเด็กแม้รู้วา่ ไม่ได้มาจากสเปิ ร์มของเขาก็ตาม
สามีของเธอในการสมรสนั้นจะถือว่าเป็ นบิดาของเด็ก ตั้งแต่เวลาที่เขายอมรับเด็กคนนั้น
(4) ภายใต้บงั คับมาตรานี้ (ก) แม่ขณะตั้งครรภ์มีคู่รักทางพฤตินยั ในเวลาที่เธอปฏิสนธิ จาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(ข) แม่ขณะตั้งครรภ์ได้แต่งงานกับคู่รักทางพฤตินยั ที่ เวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอน
การปฏิสนธิ และ
(ค) เด็กคนนั้นเกิดจากสเปิ ร์มของคู่รักทางพฤตินยั
ความเป็ นบิดาของชายนั้นจะนับจากวันที่เด็กเกิ ดหรื อวันที่สมมีการสมรสภายหลังแล้วแต่
กรณี
(5) ภายใต้บ งั คับ มาตรานี้ (ก) แม่ ขณะตั้งครรภ์มี คู่รัก ทางพฤติ นัยในเวลาที่ ปฏิ สนธิ จาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(ข) แม่ขณะตั้งครรภ์ได้แต่งงานกับคู่รักทางพฤตินยั ที่ เวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอน
การปฏิสนธิ และ
(ค) เป็ นเด็กที่ไม่ได้นามาเกี่ ยวกับกับสเปิ ร์ มของคู่รักทางพฤตินยั คู่ชีวิตจะได้รับ
การปฏิบตั ิเหมือนบิดาของเด็กจาก วันที่เด็กเกิดหรื อวันที่สมรสแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นเว้นเสี ยแต่
ว่า คู่รักฝ่ ายชายจะพิสูจน์ได้วา่ เขาไม่ยนิ ยอมให้ต้ งั ครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์
(6) ภายใต้บ งั คับ มาตรานี้ (ก) แม่ ขณะตั้งครรภ์มี คู่รัก ทางพฤติ นัยในเวลาที่ ปฏิ สนธิ จาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(ข) แม่ขณะตั้งครรภ์ได้แต่งงานกับคู่รักทางพฤตินยั ที่ เวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอน
การปฏิสนธิ
(ค) เป็ นเด็กที่ไม่ได้นามาเกี่ยวกับกับสเปิ ร์มของคู่รักทางพฤตินยั
(ง) คู่รักทางพฤตินยั ไม่ยินยอมให้แม่ขณะตั้งครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(จ) แต่คู่รักฝ่ ายชายยอมรับทางพฤติกรรมว่า เด็กเสมือนเป็ นลูกเขา แม้จะรู้วา่ สปิ ร์ ม
ไม่ได้มาจากเขา
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ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กฎหมายไม่ได้จากัดสิ ทธิ และหน้าที่กบั คู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรื อ
คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาแต่อย่างใด กฎหมายยังเปิ ดช่องให้สามารถแสดงตนเป็ นบิดา
มารดาได้ เนื่ องจากเด็ก ตามกฎหมายฉบับ นี้ ค วรจะมีบิ ดาและมารดามากกว่า ที่จะติ ดปั ญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเด็กที่เกิดมาผิดวิธีทางธรรมชาติ
ศาลครอบครัวของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาการกาหนด
สถานะความเป็ นบิดามารดาของเด็ก ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ดงั นี้ ถ้าหากไม่มีบุคคลใดเป็ นบิดาของเด็ก และ
ไม่มีคาสั่งศาลแต่อย่างใด ให้พิจารณาถึงมารดาที่ต้ งั ครรภ์ หากมีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั กับชาย
อื่นใด ไม่วา่ จะจดทะเบียนกับชายคนดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม หรื อ สเปิ ร์มที่ใช้ปฏิสนธิเป็ นของชายที่มี
ความสัมพันธ์ทางพฤตินยั ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจ เมื่อมีการยื่นคาร้องต่อศาลให้พิจารณาสถานะบิดา
ต่อเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั ได้
อย่างไรก็ตามกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ ไม่เปิ ดช่องให้กระทาการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย90 ซึ่ งกฎหมาย Status of Children (Assisted
Reproduction Technology) Act 2013 ฉบับนี้ยงั คงกล่าวถึงการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับสถานะของเด็ก
ที่เกิดมาจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ประเภทอื่น ๆ นอกจากการตั้งครรภ์
แทน

3.2 มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
ในหัวข้อนี้ จะกล่ า วถึ ง เนื้ อหาของกฎหมายเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญพันธุ์ ข อง
ประเทศไทย ตามลาดับดังต่อไปนี้
3.2.1 ความเป็ นมาของกฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ในเรื่ องนี้ ประเทศเรา
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว ส่ งผลให้ปัญหาหรื อข้อจากัดในการตั้งครรภ์ของหญิงที่มีบุตร
ยากหรื อไม่ อ าจมี บุ ต รได้ เ ริ่ มคลี่ ค ลายลง อย่ า งไรก็ ดี ใ นปั จ จุ บ ัน บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่ องช่ วยการเจริ ญพันธุ์มิได้จากัดอยู่เฉพาะคู่สมรสเท่านั้น แต่ได้
ขยายไปยังบุคคลภายนอก เช่ น หญิงซึ่ งมิใช่ คู่สมรสที่เข้ามาทาหน้าที่ในการรับตั้งครรภ์แทนใน
หลายประเทศจึ งมี กฎหมายที่ จดั ระเบียบการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อ
90

Denise Ee, a student at NUS School of Law. Who are the legal parents of children conceived through assisted
reproduction? https://singaporelegaladvice.com/law-articles/legal-parents-children-conceived-assisted-reproduction/ January 20,
2015
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ป้ องกันปั ญหาการฟ้ องร้ องหรื อประเด็นทางจริ ยธรรมในสัง คมที่ อาจเกิ ดขึ้ นตามมา ส าหรับ ใน
ประเทศไทยนั้น ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มิได้ดอ้ ยไป
กว่าประเทศอื่นๆ
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกาหนดทิศทางและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์จากช่องว่างทางกฎหมายข้างต้นจึงก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปั ญหา
ความสัมพันธ์ในเรื่ องความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิ ดจากการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ดงั เช่นกรณี ที่กรมบัญชีกลางได้หารื อไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
ข้าราชการจะสามารถเบิกค่ารั กษาพยาบาลบุตรที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ได้หรื อไม่ซ่ ึ งคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
หญิงซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั ครรภ์และคลอดทารก ถือเป็ นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น ในขณะที่
หญิงผูเ้ ป็ นเจ้าของไข่ แต่มิได้เป็ นผูต้ ้ งั ครรภ์มิอาจอ้างเป็ นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น
ได้91 ในเวลาต่อมากรมบัญชี กลางได้มีหนังสื อเวียนไปยังหน่ วยงานราชการต่างๆ แจ้งว่ากรณี ให้
ผูอ้ ื่นรับตั้งครรภ์เพื่อให้กาเนิ ดบุตรนั้น บุตรของผูท้ ี่มิได้คลอดออกมาเองแต่คลอดโดยผูร้ ับตั้งครรภ์
แทน ไม่มีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการได้เพราะถือว่ามิได้เป็ นบิดามารดาตามกฎหมาย92
การปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสาหรับเด็กของกรมบัญชีกลางนี้ ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อ
สิ ทธิ ที่เด็กพึงจะได้รับหรื อการที่ เด็กส่ วนหนึ่ งที่เกิ ดมาโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ไม่
สามารถจดทะเบี ย นความเป็ นลู กของพ่อแม่ ที่ ปรารถนาจะมีบุ ตรได้ก ลายเป็ นปั ญหาของสัง คม
เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎี กามีความเห็นว่ากฎหมายปั จจุบนั ที่ใช้บงั คับอยูค่ ือประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ได้บญั ญัติให้เด็กที่เกิดมาต้องเป็ นบุตรของหญิงที่ต้ งั ครรภ์คลอด93
นอกจากนี้แล้วปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการไม่มีกฎหมายในเรื่ องการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยตรง ส่ งผลให้ประเทศไทยกลายเป็ นปลายทางที่ชาวต่างชาติ
เข้ามาทาการแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะผูซ้ ้ือและผูข้ าย เช่นการที่คู่สมรสที่ประสงค์จะมีบุตร แต่
ตนอยู่ ใ นภาวะของการมี บุ ต รยาก จึ ง ให้ น ายหน้ า ท าการจัด หาหญิ ง เพื่ อ รั บ จ้า งตั้ง ครรภ์ ใ ห้
91

บันทึกเรื่ องการใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรที่เกิ ด จากการผสมเทียมโดยให้หญิง
อื่นตั้งครรภ์แทน, สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่ องเสร็ จ ที่ 100/2543
92
เอื้ออารี ย ์ อิ้งจะนิ ล. รำยงำนสรุ ปและวิเครำะห์ ร่ ำงพระรำชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพ : สานักส่ งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 7
93
มาตรา 15 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ “สภาพบุคคลย่อมเริ่ มแต่เมื่อคลอด แล้วอยูร่ อดเป็ นทารกและสิ้ นสุ ดลง
เมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิ ต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยูร่ อดเป็ นทารก”
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กระบวนการเหล่านี้มีลกั ษณะการดาเนินการจนเป็ นระบบในรู ปแบบของการประกอบธุ รกิจแต่รัฐ
กลับไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุ มเพื่อกาหนดสิ ทธิ หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดทั้งในทางแพ่งหรื อ
ทางอาญาของบุคคล
ขณะนั้นแม้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยตรง แต่หากพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนใน
ประเทศไทยจะพบว่ า มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น 2 ฉบับ ซึ่ งออกโดยแพทยสภา โดยอาศัย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติวิชาชี พเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 21 (1) ว่าด้วยการบริ หารกิจการแพทยสภาตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นกรณี ก ารให้ บ ริ ก ารของผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่
1.ประกาศแพทย์สภา ที่ 1/2540 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540
2.ประกาศแพทยสภา ที่ 21/2545 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545
ปั ญหาข้อเท็จจริ งที่ เคยเกิ ดขึ้ นพบว่า แม้ประกาศแพทยสภาทั้งสองฉบับ จะเกี่ ย วข้องกับ
มาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมถึงสิ ทธิ ของเด็กที่
เกิ ดมาหรื อความชัดเจนในเรื่ องความสัมพันธ์ของสามีภริ ยาของบุตรที่เกิ ดจากการให้หญิงอื่นรับ
ตั้งครรภ์แทนโดยใช้ไข่และอสุ จิของคู่สามีภริ ยาเอง จึงเกิดกรณี การที่กรมบัญชีกลางได้หารื อไปยัง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าข้าราชการจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้หรื อไม่ตามตัวอย่างข้างต้น ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ มี
ความเป็ นมาในการดาเนินงานยกร่ างกฎหมายดังต่อไปนี้94
1. คณะอนุกรรมการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญา
ว่า ด้วยสิ ท ธิ เด็ ก ซึ่ งมี นางสายสุ รี จุ ติกุล เป็ นประธานมี ความสนใจพิจารณาเพื่อยกร่ า งกฎหมาย
เกี่ ยวกับกรณี เด็กที่ เกิ ดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นกรณี เด็กที่เกิ ดจากการอุม้ บุญ แต่
กฎหมายไทยถือว่าเด็กที่เป็ นบุตรของหญิงที่คลอดแล้วต้องไปผ่านกระบวนการรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรมซึ่ งผิดหลักความเป็ นจริ งในเรื่ องทางพันธุ กรรม รวมถึงการทา Cloning ในประเด็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ในแง่ ทางวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และกฎหมายที่เป็ นอยู่ในวงการ
94

นุกูล สัญฐิติเสรี . “การพิจารณากฎหมายว่าด้วยคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
หรื อการตั้งครรภ์แทน (กฎหมายอุม้ บุญ)” เล่มที่ 4 รัฐสภำสำร, หน้า 92 – 95 (เมษายน 2555)
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แพทย์ปั จจุ บ ัน จึ ง เห็ น ควรให้พิ จ ารณาศึ ก ษาและยกร่ า งกฎหมายว่า ด้ว ยการตั้ง ครรภ์โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยเริ่ มต้นศึกษาตั้งแต่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 5/2547 (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547) ด้วยการเชิญอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านสู ตินรี เวช โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์(ศ. กิตติคุณ นพ. ประมวล วีรุตมเสน) ศ. เกียรติคุณ นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และอาจารย์
คณะนิ ติศาสตร์ รศ. (ในขณะนั้น) แสวง บุญเฉลิมวิภาส มาเป็ นผูใ้ ห้ความรู้ทางการแพทย์เกี่ ยวกับ
เรื่ องเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อยูห่ ลายครั้งเพื่อปรับความรู้ให้คณะอนุกรรมการฯ
มี ค วามรู ้ และเข้า ใจที่ ถู ก ต้องและจะได้ย กร่ า งกฎหมายได้ถู ก ต้องตามเจตนารมณ์ ที่ แท้จริ ง โดย
กาหนดให้มีกรอบของเนื้อหาของกฎหมายครอบคลุม เป็ น 3 มิติ
1) ทางอาญา : การกระทาที่หากฝ่ าฝื นกระทาแล้วถือว่าเป็ น ความผิดตามอาญา อาทิ
- ห้ามทา Cloning (สาเนาชีวิต) ในมนุษย์ แต่ไม่ห้ามกรณี ที่เป็ นการทา Cloning ในสัตว์ คัด
สรรพันธุ์เพื่อการเกษตร รวมถึ งกรณี การทา Stem cells คัดเลื อกเซลล์เพื่อประโยชน์ในทาง
การแพทย์
- ห้ามการทาการปฏิสนธิเทียมเพื่อการค้า
- ห้ามทาการผสมข้ามสายพันธุ์
- ห้ามทาการปฏิสนธิ เทียมโดยเจ้าของสายพันธุ์ไม่ยนิ ยอม
- ห้ามผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายกระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนโดยมิชอบ
- ห้ามมิให้มีการซื้อขายไข่ / อสุ จิ
2) ทางแพ่ง
- ครอบครัว มรดก : กาหนดว่า เด็กควรเป็ นบุ ตรของใครในทางกฎหมาย สันนิ ษฐาน
เด็ดขาดซึ่ งกฎหมายปิ ดปากมิให้ปฏิเสธความเป็ นบุตร รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการรับมรดก
- สัญญา : เป็ นหลักฐาน กาหนดแบบ ข้อตกลงที่นอกเหนื อที่กฎหมายกาหนดเป็ นโมฆะ
เพราะขัดกับความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ละเมิด : การกระทาที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบตั ิและการกระทาเช่นไร เพียงใด ที่ถือ
เป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิ ร่ างกาย ฯลฯ
3) ทางปกครอง : กาหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบกากับดูแลระบบบริ หารจัดการ กาหนด
หลักเกณฑ์ และอานาจหน้าที่
- ควรมีการขึ้นทะเบียนทั้งผูใ้ ห้บริ การ และผูท้ ี่จะรับบริ การตลอดจนการติดตามผลต่อเนื่อง
เป็ นระยะว่าเมื่อเด็กเกิดจนโต แล้วมีปัญหาหรื อไม่ อย่างไร
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- ต้องมี การขออนุ ญาตก่ อนกระทาหรื อไม่ ใครเป็ นผูม้ ี อานาจอนุ ญาต ใครเป็ นผูท้ าได้
เงื่อนไขในการทา (จาเป็ น หรื อ สมควร)
- กระบวนการคัดสรรพันธุ์จะอนุญาตให้ทาได้หรื อไม่อย่างไร เพียงใด
- กระบวนการในการปกปิ ดข้อมูล และการห้ามมิให้ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อวดอ้าง
- ควรมีการกาหนดให้ตอ้ งมีการให้คาปรึ กษาก่อนดาเนินการและ/หรื อให้บริ การ
- กาหนดหลักเกณฑ์ และอานาจหน้าที่ เช่น สิ ทธิ ของเด็กที่จะได้รับรู้ขอ้ มูลว่าใครเป็ นพ่อ
แม่ เมื่อใดและ/หรื อภายใต้เงื่อนไขใดหรื อไม่ อย่างไร ถ้าเจ้าของไข่หรื อเจ้าของตัวอสุ จิตายแล้ว จะ
ยังคงสามารถกระทาให้ได้หรื อไม่
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมศึกษาทั้งหมด 36 ครั้ง จนยกร่ างแล้วเสร็ จ (เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 27 มิถุนายน 2549) จัดเสวนาวิชาการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ดว้ ยกัน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่ งในการเสวนาประชาพิจารณ์แต่ละครั้ง คณะอนุ กรรมการฯ ได้นาเอาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาพิจารณาปรับแก้ร่างฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ส่งร่ างดังกล่าวไปสานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ซึ่ งการประชุ มคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการของร่ างตามที่
พม.เสนอ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจ
พิจารณาก่ อนเสนอสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติพิจารณาต่อไป โดยให้รับความเห็ นของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและข้อสังเกตของ ครม. ไปพิจารณาด้วย
4. คณะกรรมการกฤษฎี ก า คณะที่ 10 นัดพิจ ารณาไปทั้ง หมด 32 ครั้ ง (เริ่ ม ตั้ง แต่ 26
พฤษภาคม 2551) จนเสร็ จสิ้ นการพิจารณาแล้ว (ประมาณ 15 ธันวาคม 2551) มีท้ งั หมด 49 มาตรา
แบ่ ง ออกเป็ น 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ส่ ง ร่ างมาให้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ยืนยันเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 โดย พม. ได้
ยืนยันไปแล้วเมื่อ 23 กันยายน 2552 ซึ่ งต่อมาเป็ นเรื่ องเสร็ จที่ 167/2553
5. สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสื อ ที่ นร 1503/5003 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553
ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) พิจารณาแจ้งยืนยันความเห็ น
เกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. .... ซึ่ งกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ไ ด้ยืน ยัน ไปแล้วเมื่ อ วัน ที่ 8
เมษายน 2553
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6. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ นชอบร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เสนอ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และ
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิ ติบญั ญัติพิจารณาก่อนนาเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณา
ต่อไปในขณะนั้น
ปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็ นที่มาของการเสนอร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก ที่เกิ ดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. ... เพื่อวางหลักการ มาตรฐานและบทบังคับ
ทางกฎหมายในเรื่ องที่ เกี่ ยวเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริ ญพันธุ์ให้มีความชัดเจน
เนื่ องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ไม่สามารถรองรับปั ญหาเด็กประเภทนี้ ได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั เพื่อให้เด็กที่เกิ ด จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับการคุ ม้ ครอง
ในทางที่ เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อตัวของ เด็ก เองและเนื่ องจากประเด็ นทางกฎหมายในเรื่ อ ง
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง การแพทย์เป็ นเรื่ องใหม่ของสังคมที่ตอ้ งทาความเข้าใจ จึงเป็ น
ที่มาในการศึกษาวิเคราะห์ ร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทาง การแพทย์พ.ศ. ... ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ประกาศเป็ นกฎหมายใช้บงั คับแล้ว95
ก.พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 กฎหมายฉบับนี้ มีเหตุผลในการประกาศใช้ คือ เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ ม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์แต่ในขณะที่
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทาง การแพทย์ในการบาบัดรักษาผูท้ ี่มีบุตรยากมีความคืบหน้า จึงเกิดปั ญหา
ว่าบทบัญญัติ ทางกฎหมายที่มีในปั จจุบนั โดยเฉพาะในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและ
เด็ก ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุ กรรม ดังนั้นเพื่อกาหนดสถานะความเป็ นบิดา
มารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็ก ตลอดจนควบคุมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ของเด็กให้เหมาะสมภายใต้กฎหมาย รวมทั้งการห้ามและการลงโทษ บริ การเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญ พันธุ์ ท างการแพทย์น้ ี เพื่ อ ผลประโยชน์ ตอบแทนทาง ธุ ร กิ จ จึ ง จาเป็ นต้องตราร่ า ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. ... โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์ (พม.) ทาการเสนอร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าว
ผ่านความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ สู่ การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
95

พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
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เสร็ จ เรี ยบร้อยแล้ว เรื่ องเสร็ จที่ 163/2553 และส่ งให้คณะกรรมการประสานงานด้าน นิ ติบญั ญัติ
พิ จ ารณาก่ อ นน าเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรพิ จ ารณาต่ อ ไป หากแต่ ย งั ไม่ มี ก ารพิ จ ารณาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรในช่วงเวลานั้นเนื่องจากมีการยุบสภาเสี ยก่อน
ต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ได้
เปิ ดฟั งความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่ องนี้ให้แล้วเสร็ จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อนา
มาร่ วมพิจารณาประกอบร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กและวิธีพิจารณาคดีคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ... ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อ เข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง อย่างไรก็
ดีจากสถานการณ์ทางการเมือง ล่าสุ ดร่ างกฎหมายคุ ม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ได้ผ่า นความเห็ นชอบจากที่ป ระชุ มใหญ่คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ณ ขณะนั้นร่ างกฎหมายฯ อยูใ่ นกระบวนการพิจารณานาเข้า
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ(สนช.) และจะนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 96ต่อมามีการประกาศใช้ในราช
กิจจานุ เบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีเหตุการประกาศใช้ตามหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติ คือ
โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากสามารถช่ วยให้ผทู ้ ี่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ อันมีผลทาให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ในเรื่ องความเป็ นบิดา
มารดาที่ ช อบด้ว ยกฎหมายของเด็ ก ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ไ ม่
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพื่อกาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของเด็ก ที่ เกิ ดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ใ ห้เหมาะสม
ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกี่ ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

3.2.2 ข้ อกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ น้ นั มีการ
บัญญัติถึงสิ ทธิของบุคคลที่มีสิทธิใช้เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์คือ สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ งต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์นนั่ เอง ซึ่ งได้มีการบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้หลายมาตราด้วยกัน
มาตรา 3 ได้ให้ความหมาย “เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์” หมายความว่า
กรรมวิธีใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่นาอสุ จิและไข่ออกจากร่ างกายมนุ ษย์ เพื่อให้เกิ ดการ
96

เอื้ออารี ย ์ อิ้งจะนิ ล. รำยงำนสรุ ปและวิเครำะห์ ร่ ำงพระรำชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่เกิดโดยอำศั ยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... กรุ งเทพ : สานักส่ งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 10-11
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ตั้ง ครรภ์โดยไม่ เ ป็ นไปตามธรรมชาติ ร วมทั้ง การผสมเที ย มและให้ค วามหมายของค าว่า “การ
ตั้งครรภ์แทน” หมายความว่า การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
โดยหญิ งที่ รับตั้งครรภ์แทนมี ขอ้ ตกลงเป็ นหนังสื อไว้กบั สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่ อน
ตั้งครรภ์วา่ จะให้ทารกในครรภ์เป็ นบุตรของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่
มาตรา 3 นี้ ได้บญั ญัติความหมายและได้กล่าวถึงสิ ทธิ บุคคลที่มีสิทธิ ทาหนังสื อตกลงกับหญิงที่จะ
ตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ คือ สามีและภริ ยาที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงชายและหญิงที่อยูก่ ิ นฉันสามีภริ ยา นอกจากนี้ ยงั ให้อานาจศาลเยาวชน
และครอบครัว มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะคดี ที่เกี่ ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิ ด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี เท่านั้น อีกทั้งยังบัญญัติ
ถึงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในมาตรา 7 (10) ให้มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั
ทางจริ ยธรรม กฎหมาย หรื อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อ
รองรับสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอนาคตอีกด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
มาตรา 4 ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการก าหนดนโยบายคุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(3) เสนอความเห็ นหรื อให้คา แนะนา ต่อรัฐมนตรี ในการออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(4) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
เกี่ยวกับการดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา ๒๓
(5) พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา ๒๓
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(6) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
เกี่ ยวกับการใช้ตวั อ่อนที่เหลื อใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ตามมาตรา ๓๗
(7) พิจารณาอนุ ญาตเกี่ ยวกับการใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ตามมาตรา ๓๗
(8) ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศของแพทยสภาเกี่ ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยประกาศของแพทยสภาดังกล่าวให้ใช้
บังคับได้ต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(9) ควบคุ ม ตรวจสอบ หรื อกากับ ดู แลการให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(10) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทางจริ ยธรรม กฎหมาย หรื อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(11) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอต่อรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละ
ครั้ง
(12) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา 15 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามและต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานในการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามที่
แพทยสภาประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 16 ก่อนให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ผูใ้ ห้บริ การ
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความ
พร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผูข้ อรับบริ การ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้
บริ จาคอสุ จิหรื อไข่ที่จะนามาใช้ดาเนินการ รวมทั้งการป้ องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิด
มาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา 17 การสร้ าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรื อการทาให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่อน ต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกาหนดโดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการ แต่จะกาหนดให้เก็บรักษาหรื อใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุ
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เกิ นกว่า สิ บ สี่ วนั นับ แต่วนั ปฏิ สนธิ ไ ม่ ได้ ทั้งนี้ อายุข องตัวอ่ อนไม่นับ รวมระยะเวลาในการแช่
แข็งตัวอ่อน
มาตรา 18 ในการให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ ผู้
ให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจทาการตรวจวินิจฉัยโรคทาง
พันธุ กรรมในตัวอ่อนที่อาจเกิ ดขึ้นได้ตามความจาเป็ นและสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นการกระทาใน
ลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้วา่ เป็ นการเลือกเพศ
การตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 19 ภายใต้บงั คับมาตรา 15 และมาตรา 16 การผสมเทียมต้องกระทาต่อหญิงที่มีสามี
ที่ ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ ก ารเกี่ ยวกับการผสมเที ยมที่ แพทยสภา
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 20 การผสมเทียมโดยใช้อสุ จิของผูบ้ ริ จาคต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจาก
สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม
การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทย
สภาประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 21 เป็ นการก าหนดเงื่ อ นไขที่ ถู ก ต้องของการตั้ง ครรภ์แทน ซึ่ ง มาตรานี้ ก็ ไ ด้
กาหนดการตั้ง ครรภ์แทนนั้น ตามนัย ยะของ มาตรา 21 (1) ต้องเป็ นสามี และภริ ย าที่ ชอบด้วย
กฎหมายเท่ า นั้น ซึ่ ง สามี และภริ ย านั้นต้องมี สัญ ชาติ ไ ทยอี ก ด้วย และการตั้ง ครรภ์แทนนั้นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี มาตรา 22 ให้กระทาได้สองวิธีเท่านั้น คือ (1) ใช้ตวั อ่อนที่เกิ ดจากอสุ จิของสามี
และไข่ของภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน (2) ใช้ตวั อ่อนที่เกิ ดจาก
อสุ จิของสามีหรื อไข่ของภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับไข่หรื อ
อสุ จิของผูอ้ ื่น ทั้งนี้ ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
มาตรา 22 การดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้กระทาได้สองวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั อ่อนที่เกิดจากอสุ จิของสามีและไข่ของภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี
การตั้งครรภ์แทน
(2) ใช้ตวั อ่อนที่เกิดจากอสุ จิของสามีหรื อไข่ของภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้
มีการตั้งครรภ์แทนกับไข่หรื ออสุ จิของผูอ้ ื่น ทั้งนี้ ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
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มาตรา 23 ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์จะดาเนินการให้
มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติน้ ีให้แก่สามีและภริ ยาตามมาตรา 21 (1) รายใดได้ ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการให้ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนให้แก่สามีและภริ ยารายนั้น
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ป็ นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า
มาตรา 25 ให้ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ขโดยค าแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลงการตั้งครรภ์แทนและค่าใช้จ่ายใน
การบารุ งรักษาสุ ขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์แทนการ
คลอด และหลังคลอด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน หลัง
คลอดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
มาตรา 26 เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์แทนนั้นก็ตอ้ งได้รับความยินยอมเป็ น
หนัง สื อจากสามี และภริ ย าที่ ช อบด้วยกฎหมายที่ ป ระสงค์ใ ห้มี ก ารตั้ง ครรภ์แ ทนและหญิ ง ที่ รั บ
ตั้งครรภ์แทนนั้น
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการเป็ นคนกลางหรื อนายหน้า โดยเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการตอบแทนในการจัดการหรื อชี้ ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์
แทน
มาตรา 28 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดโฆษณาหรื อไขข่าวให้แพร่ หลายด้วยประการใด ๆ เกี่ ยวกับการ
ตั้งครรภ์แทนว่ามีหญิงที่ประสงค์จะเป็ นผูร้ ับตั้งครรภ์แทนผูอ้ ื่น หรื อมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิง
อื่นเป็ นผูร้ ับตั้งครรภ์แทน ไม่วา่ จะได้กระทาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรื อไม่ก็ตาม
มาตรา 29 วรรคหนึ่ ง เป็ นบทบัญญัติเกี่ ยวกับ เด็กที่เกิ ดจากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนของผู้
บริ จาค แล้วแต่กรณี โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ไม่วา่
จะกระทาโดยการให้ภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีซ่ ึ งประสงค์จะมีบุตรเป็ นผูต้ ้ งั ครรภ์ หรื อให้มี
การตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น ให้เด็กนั้นเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่ งประสงค์จะมีบุตร แม้ว่าสามีหรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์จะมีบุตรถึงแก่
ความตายก่อนเด็กเกิด
มาตรา 30 เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับ ในกรณี ที่สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์
ให้มีการตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็ นผูป้ กครองเด็กนั้น
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จนกว่า จะมี ก ารตั้ง ผูป้ กครองขึ้ น ใหม่ ท้ งั นี้ ให้ห ญิ ง ที่ รั บ ตั้ง ครรภ์แ ทน พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองเด็ก ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อพนักงานอัยการมีอานาจร้องขอต่อศาลให้ต้ งั
ผูป้ กครองได้ และในการตั้งผูป้ กครองดังกล่าวให้ศาลคานึงถึงความผาสุ กและประโยชน์ของเด็กนั้น
เป็ นสาคัญ
มาตรา 31 เมื่อหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะไปฝากครรภ์หรื อไปคลอดบุตรยังสถานพยาบาล
ใดให้ น าข้อ ตกลงตามมาตรา 25 ไปแสดงต่ อ แพทย์ผู้รั บ ฝากครรภ์ ห รื อผู้ที่ จ ะท าคลอด ณ
สถานพยาบาลแห่ งนั้นเพื่อเป็ นหลักฐานในการออกหนังสื อรับรองการเกิดและการแจ้งการเกิดของ
เด็กต่อไป
มาตรา 32 เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับ ให้สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์ให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนมีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในกรณี สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์ให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด ไม่อยูใ่ นประเทศไทย หรื อไม่ปรากฏตัวภายหลังจากการ
คลอดเด็กนั้น ให้หญิ งที่ รับตั้งครรภ์แทนมีหน้าที่แจ้งการเกิ ดของเด็กที่เกิ ดจากการตั้งครรภ์แทน
ดังกล่าว
มาตรา 33 เป็ นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ ห้ามมิให้สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อสามี
หรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์จะมีบุตรโดยการตั้งครรภ์แทนปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทนดังกล่าว
มาตรา 34 ให้นาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกมาใช้บงั คับโดยอนุโลม เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 35 ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดซึ่ งมิใช่ ผปู้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรับฝาก รับบริ จาค ใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน
หรื อทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
มาตรา 36 เป็ นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ ห้ามมิให้ผใู้ ดสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ เว้นแต่
เพื่อใช้ในการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 37 เป็ นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตวั อ่อนที่
เหลื อใช้จากการบ าบัดรัก ษาภาวะการมีบุ ตรยากของสามีและภริ ย าที่ ชอบด้วยกฎหมายเพื่ อ การ
ศึกษาวิจยั ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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มาตรา 38 ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนิ นการใด ๆ เพื่อมุ่งหมายให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอื่นนอกจาก
การปฏิสนธิ ระหว่างอสุ จิกบั ไข่
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาอสุ จิ ไข่ ตัวอ่อน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของเซลล์ดงั กล่าวใส่ เข้า
ไปในร่ างกายของสัตว์ หรื อนาเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ เซลล์ที่เกิ ดจากการปฏิ สนธิ ระหว่างเซลล์
สื บพันธุ์ของสัตว์ ใส่ เข้าไปในร่ างกายของมนุษย์
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผใู ้ ดสร้าง เก็บรักษา ขาย นาเข้า ส่ งออก หรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งตัวอ่อนที่มี
สารพันธุ กรรมของมนุ ษย์มากกว่าสองคนขึ้นไป หรื อตัวอ่อนที่มีเซลล์หรื อส่ วนประกอบของเซลล์
มนุษย์กบั สิ่ งมีชีวติ สายพันธุ์อื่นรวมกันอยู่
มาตรา 41 ห้ามมิให้ผใู ้ ดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นาเข้า หรื อส่ งออก ซึ่ งอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน
มาตรา 42 การรับฝาก การรับบริ จาค การใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนที่รับฝาก
หรื อรับบริ จาค เนื่ องมาจากการดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ หรื อการ
ทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรื อรับบริ จาค ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
แพทยสภาประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 43 การให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์กบั สามีหรื อ
ภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หากเจ้าของอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนที่ฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากตามมาตรา 42 ตาย
ลงห้ามนาอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนดังกล่าวมาใช้ เว้นแต่มีการให้ความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้ก่อนตาย
และการใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่ อนต้องใช้เพื่อบ าบัดรั ก ษาภาวะการมี บุ ตรยากของสามี หรื อภริ ย า
ดังกล่าวที่ยงั มีชีวติ อยูเ่ ท่านั้น
มาตรา 44 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ตามมาตรา ๑๕ ให้ถือว่ากระทาการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
มาตรา 45 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18
มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 37 หรื อมาตรา 42 ให้ถือว่ากระทาการ
ฝ่ าฝื นจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ ยงั มีจุดมุ่งหมายป้ องกันสาเหตุของการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ที่จะใช้ไปในทางค้ามนุ ษย์อีกด้วยส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งนักกฎหมายผูร้ ่ างกฎหมายฉบับนี้ น้ นั มี
แนวคิดที่วา่ กฎหมายฉบับนี้ตอ้ งการคุม้ ครองเด็กที่เกิดมาจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ จึงสร้าง
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หลักประกันให้กบั เด็กที่เกิดมาจากเทคโนโลยีน้ ีจากการจดทะเบียนสมรสของคู่ชายหญิงที่ตอ้ งการ
มารับบริ การ ซึ่ งมองว่า เป็ นหลักประกันให้กบั เด็ก ซึ่ งทาให้มีบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เด็กนั้น
ข.ประกาศแพทยสภาเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ประเทศไทยนั้น
ได้มีประกาศที่เกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ 2545
ถือว่า มีการให้ความสาคัญในระดับหนึ่ ง ซึ่ งมีการบังคับใช้กฎหมายในระดับประกาศแพทยสภามา
ได้กว่าทศวรรษหนึ่ งแล้ว ซึ่ งถื อว่า เป็ นกฎหมายที่ให้ความสาคัญกับการบริ การเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ในระดับหนึ่ ง แต่เนื่ องจากแพทยสภาเป็ นองค์กรที่มีอานาจควบคุมการประกอบวิชาชี พ
แพทย์ให้เป็ นไปจริ ยธรรมที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่ งหากจะกล่าวต่อไปในภาพรวมก็จะเห็นได้วา่ ประกาศ
แพทยสภาเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเป็ นเพียงการกาหนดถึงมาตรฐานของแพทย์ผใู้ ห้บริ การเท่านั้น ซึ่ ง
แม้ใ นประเทศไทยจะได้มี ป ระกาศแพทยสภาแต่ ก็ ย งั ไม่ มี บ ทลงโทษทางกฎหมายแก่ บุ ค คลที่
เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นการรั บจ้างตั้งครรภ์ การเป็ นนายหน้าตัวแทน การโฆษณาหรื อกระทาเชิ ง
พาณิ ชย์97 หรื อแม้กระทัง่ เรื่ องการทาหนดสิ ทธิ อย่างแท้จริ งของผูเ้ ข้ารับบริ การ ซึ่ งประกาศแพทย
สภาจะเอาผิดได้เฉพาะแพทย์โดยการเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น98 โดยรายละเอียดจะกล่าวต่อไป
(1) ประกาศแพทยสภาที่ 1/2540 เรื่ องมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ กฎหมายลาดับรองฉบับนี้ เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับมาตรฐานการให้บริ การเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ฉบับแรกในประเทศไทย ณ ขณะนั้น ซึ่ งออกโดยหน่วยงานทางปกครองโดยการ
กากับดูแลของภาครัฐ ที่เรี ยกว่า แพทยสภา ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานควบคุมด้านจริ ยธรรมของแพทย์ ได้
ประกาศกฎหมายฉบับ นี้ ออกมาเพื่อให้ก ารบริ ก ารเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ เป็ นไปอย่า งมี
มาตราฐาน คุม้ ครองให้เ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ มี
การบัญญัติถึงความหมายคาว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ และกาหนดถึงหน้าที่ของผูด้ าเนินการ
สถานพยาบาล รวมทั้งให้ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่ งประเทศไทยเป็ นผูก้ ากับดูแลให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายฉบับนี้พร้อมทั้งรายงานผลให้กบั แพทยสภาเป็ นประจาปี ละครั้ง
ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้กาหนดโดยเฉพาะถึงบุคคลผูม้ ีสิทธิ ใช้บริ การเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ แม้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ข้อ 5 ใบยินยอมก็เพียงแต่กาหนดให้เป็ นคู่สมรสยินยอม
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ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2540 เรื่ อง มาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ และ ประกาศแพทย
สภาที่ 21/2545 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ (ฉบับที่ 2)
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เท่ า นั้น แต่ ไ ม่ ไ ด้มี ผ ลถึ ง สิ ท ธิ ต่ า งๆด้า นอื่ น ที่ จ ะท าให้ไ ม่ ส ามารถเข้า รั บ บริ ก ารได้ เพราะไม่ มี
กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด ทาให้สามีภริ ยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุคคลรักร่ วมเพศด้วยที่
สามารถเข้ามาใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้ ต่อมาอีกห้าปี แพทยสภานั้นก็ได้ออกกฎหมายฉบับรองมาอีกหนึ่ง
ฉบับที่เกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ดังที่จะกล่าวถึงในข้อต่อไปนี้
(2) ประกาศแพทยสภาที่ 21/2545 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญ พัน ธุ์ (ฉบับ ที่ 2) ซึ่ งประกาศฉบับ นี้ เป็ นประกาศที่ มี เ จตนารมณ์ เ พื่ อการเพิ่ ม เติ ม ก าหนด
มาตรฐานการให้บริ การในเรื่ องเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เพื่อคุม้ ครองให้ผรู้ ับบริ การให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น และได้มีการบัญญัติเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ตอ้ ง
ไม่เป็ นเรื่ องสาเนาชีวติ (Human Cloning) และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานของผูใ้ ห้บริ การ
หลังจากที่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 บัง คับ ใช้ น้ ัน จึ ง มี ก ารประกาศกฎหมายล าดับ รองขึ้ นมาบัง คับ ใช้ใ น
รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1) ประกาศคณะกรรมการคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ผใู้ ห้บริ การ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน พ.ศ. 2558
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ ก ารที่ประสงค์จะขออนุ ญาตจากคณะกรรมการในการดาเนิ นการให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม ซึ่ งประกอบด้วย ผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การ
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ และผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์กรณี รับตั้งครรภ์แทนรายนั้น ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศแพทยสภาก าหนด โดยเอกสารที่ จะใช้ใ นการขออนุ ญาต จะต้องประกอบไปด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้
4.1 แบบหนังสื อแสดงความยินยอมให้มีการตั้งครรภ์แทนของหญิงอื่นที่รับตั้งครรภ์แทน
ตามแบบ คทพ. 1
4.2 แบบข้อตกลงการรับตั้งครรภ์แทนตามแบบ คทพ. 2
4.3 แบบคาขออนุญาตดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามแบบ คทพ. 3 ท้ายประกาศนี้
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4.4 แบบหนังสื อแสดงความยินยอมให้มีการตั้งครรภ์แทนของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วย
กฎหมายตามแบบ คทพ. 4 ท้ายประกาศนี้
4.5 หนังสื อแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์จากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล หรื อผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล แล้วแต่กรณี
โดยให้ยื่นต่อผูอ้ นุ ญาตที่สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดที่ผยู้ ื่น คาขออนุ ญาตใช้
เป็ นสถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นจังหวัดนั้น ๆ
การยื่นค าขอต่อผูอ้ นุ ญาตตามประกาศนี้ หากไม่ส ามารถมายื่นขอได้ด้วยตนเอง ให้ท า
หนังสื อมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นมายื่นค าขอแทนและในการมายื่นค าขอแทนให้ผูร้ ับมอบอานาจนา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ ทั้งนี้ อาจยื่นคา
ขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 5 ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อ 4 ให้คณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูล ดังต่อไปนี้
5.1 กรณี สถานพยาบาลอันเป็ นหน่ วยงานของรัฐ หรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลต้องมีมาตรฐานการให้บริ การทางการแพทย์เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
ตามประกาศแพทยสภากาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สาหรับสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
5.2 สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีความประสงค์จะให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
5.2.1 ภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ว่าไม่สามารถตั้งครรภ์เอง
ได้
5.2.2 ต้อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย ในกรณี ที่ ส ามี ห รื อ ภริ ยามิ ไ ด้มี สั ญ ชาติ ไ ทยต้อ งจด
ทะเบียนสมรสมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี
5.2.3 เป็ นผูท้ ี่ผ่านการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อมตามประกาศแพทยสภากาหนด
5.2.4 มีหนังสื อแสดงความยินยอมให้มีการตั้งครรภ์แทนพร้อมเอกสารตามแบบ
คทพ. 4 ท้ายประกาศนี้
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5.3 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนทั้งที่เป็ นญาติสืบสายโลหิ ต ตามมาตรา 21 (1) และมิใช่
ญาติสืบสายโลหิต ตามมาตรา 21 (3) จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.3.1 มีสัญชาติเดี ยวกันกับสามีหรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตร
โดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
5.3.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี บริ บูรณ์ และเคยมีบุตรมาแล้ว
โดยการคลอดตามธรรมชาติไม่เกิน 3 ครั้ง หรื อในกรณี ที่ผา่ คลอดไม่เกิน 1 ครั้ง
5.3.3 เป็ นผูม้ ี สุขภาพร่ างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ดี โดยผ่านการตรวจและ
ประเมินความพร้อมทางด้านร่ างกายจิตใจ และสภาพแวดล้อม ตามประกาศแพทยสภากาหนด
5.3.4 เป็ นผูท้ ี่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อชาย
ที่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา
5.3.5 มีหนังสื อแสดงความยินยอมให้มีการตั้งครรภ์แทนพร้อมเอกสารตามแบบ
คทพ. ๑
5.4 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน จะรับตั้งครรภ์แทนจนได้คลอดบุตรไม่เกิน ๒ ครั้ง
5.5 ในแต่ละรอบการตั้งครรภ์แทน สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการ
ตั้งครรภ์แทน สามารถให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนได้ครั้งละ ๑ คน จนสิ้ นสุ ดการตั้งครรภ์
5.6 การย้ายฝากตัวอ่อนในหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ในกระบวนการตั้งครรภ์แทนทาได้ครั้ง
ละ ๑ ตัวอ่อนในแต่ละครั้ง
5.7 หญิ งที่ รับตั้งครรภ์แทนต้องชี้ แจงและทาความเข้าใจกับบุตรของตนเพื่อให้รับทราบ
ข้อเท็จจริ งในการรับตั้งครรภ์แทนดังกล่าว
5.8 ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจพิจารณาจากกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องในส่ วนที่เป็ น
คุณสมบัติประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ 6 ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค าขออนุ ญ าต
ดาเนิ นการให้มีก ารตั้ง ครรภ์แทนให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันทาการ นับ แต่ วนั ที่ไ ด้รับค าขอและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็ จให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทาการ และ
สามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดาเนินการตั้งครรภ์แทน ให้กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพแจ้ง
เป็ นหนังสื อแก่ผยู ้ นื่ คาขออนุญาต
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ข้อ 7 ผูร้ ับอนุญาตต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการแต่ละขั้นตอนในแต่ละรายของ
การตั้งครรภ์แทน และรายงานสรุ ปผลการตั้งครรภ์แทน โดยให้รายงานผลการดาเนิ นงานผลการ
ตั้งครรภ์แทน สุ ขภาพหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนหลังคลอด สุ ขภาพเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนหลัง
คลอดภายใน 45 วันนับจากวันคลอด
กรณี การยุติการตั้งครรภ์แทนการคลอด ให้ผรู้ ับอนุญาตรายงานภายใน 30 วันนับจากวันยุติ
การตั้งครรภ์
การรายงานดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานต่อคณะกรรมการผ่านสานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
แบบรายงานตามวรรคหนึ่ง สอง และสาม ให้เป็ นไปตามแบบ คทพ. 5 ท้ายประกาศนี้
ในระหว่ า งการด าเนิ น การแต่ ล ะขั้น ตอนในแต่ ล ะรายของการตั้ ง ครรภ์ แ ทน ให้
คณะอนุ กรรมการควบคุ มตรวจสอบ หรื อกากับดูแลการให้บริ การด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ การ มีอานาจติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
ตั้ง ครรภ์ แ ทนของผู ้รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ เฝ้ าระวัง ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย และที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 ให้ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ซึ่ งเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการให้ บ ริ การเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับการให้บริ การ และ
รายละเอียดของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การตามแบบ คทพ. 6 ท้ายประกาศนี้ โดยรายงาน
ทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นในรอบปี ที่ ผ่านมา และให้รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปี ถัดไปต่อสานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
ข้อ 9 รายงานเอกสารการตั้งครรภ์แทนตามข้อ 8 รวมทั้งข้อมูลการใช้ ไข่ อสุ จิ หรื อตัวอ่อน
บริ จาคในกรณี ก ารตั้ง ครรภ์แ ทน ให้เก็ บ รั ก ษาเอกสารดัง กล่ าวไว้ที่ ส ถานพยาบาลที่ ใ ห้บริ ก าร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ และต้องเก็บไว้ในสภาพที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี นับแต่ วนั ที่ เด็ก ที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์คลอดและอยูร่ อดเป็ นทารก
ในกรณี สถานพยาบาลที่ ให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ยุติ
การให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์ หรื อยุติ ก าร
ดาเนินการสถานพยาบาล ให้ผอู้ านวยการโรงพยาบาล หรื อผูด้ าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลส่ งต่อเอกสารดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลที่ข้ ึนทะเบียนแห่ งอื่นและรายงาน
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การเก็ บ เอกสารดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการทราบเพื่ อพิ จารณาและดาเนิ น การต่ อไปผ่า นส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
ข้อ 10 ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงการอนุ ญาตเดิ ม ในส่ วนผูใ้ ห้บริ การสามีหรื อภริ ยาที่
ชอบด้วยกฎหมาย หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน อสุ จิ หรื อไข่ ให้ดาเนินการขออนุญาตใหม่ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2) ประกาศคณะกรรมการคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชี พเวชกรรมใช้ตวั อ่อนที่เหลื อใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั พ.ศ. 2558
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมที่ ประสงค์จะใช้ตวั อ่ อนที่ เหลื อใช้เพื่อการศึ ก ษาวิจ ัย
จะต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ 5 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้เพื่อการศึกษาวิจยั ต้อง
ยืน่ คาขออนุญาตใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้เพื่อการศึกษาวิจยั ตามแบบ คทพ. ๗ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วย
หนังสื อแสดงความยินยอมจากสามีและภริ ยาเจ้าของตัวอ่อนในการให้ใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้พร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยให้ยื่นต่อผูอ้ นุญาตที่สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ที่ ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้เพื่อการศึกษาวิจยั
มีภูมิลาเนา แล้วแต่กรณี
การยื่นค าขอต่อผูอ้ นุ ญาตตามประกาศนี้ หากไม่ส ามารถมายื่นขอได้ด้วยตนเอง ให้ท า
หนังสื อมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นมายื่นค าขอแทนและในการมายื่นค าขอแทนให้ผูร้ ับมอบอานาจนา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอด้วย ทั้งนี้ อาจ
ยืน่ คาขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 6 คาขออนุญาตใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้เพื่อการศึกษาวิจยั พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
ให้กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขออนุ ญาตในการใช้ตวั
อ่อนที่เหลื อใช้เพื่อการวิจยั พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วันทา
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การนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็ จให้ขยายเวลาได้
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วันทาการและสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาอนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้
จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ให้
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ แจ้งเป็ นหนังสื อแก่ผยู้ นื่ คาขออนุญาต
ข้อ 7 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตวั อ่อนที่เหลื อใช้จากการบาบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ต้องดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.1 ยื่ น ขออนุ ญ าตแสดงความประสงค์ที่ จ ะใช้ต ัว อ่ อ นที่ เ หลื อ ใช้จ ากการบ าบัด รั ก ษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิ จยั โดยจะต้องมีหนังสื อ
แสดงความยินยอมจากสามีและภริ ยาเจ้าของเซลล์สืบพันธุ์ และ
7.2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการทาวิจยั จากหน่วยงานหรื อ
สถาบันนั้น ๆ
ข้อ 8 หนังสื อแสดงความยินยอมให้ใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้ตอ้ งมีขอ้ ความที่แสดงว่ายินยอมให้
นาตัวอ่อนที่ เหลื อใช้ไปทาการวิจยั ได้ โดยความยินยอมนั้นต้องเป็ นไปโดยสมัครใจและผูแ้ สดง
ความยินยอมจะไม่อา้ งสิ ทธิ ในประโยชน์อนั เกิดจากการวิจยั ในภายหลัง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมี อานาจในการขอหลักฐานเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผูย้ ื่นคาขอ
อนุญาตได้ หากกรณี มีขอ้ สงสัยใดเพื่อประกอบการพิจารณา
3) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (1)/2558 เรื่ อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมชึ่ ง เป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์นอกเหนื อจากการให้บริ การเกี่ยวกับการผสมเทียมต้องเป็ นสู ตินรี แพทย์ที่ได้รับ
วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิจากแพทยสภาและจะต้องมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์จากแพทยสภา
2.2 กรณี ที่ผ่านการศึกษาอบรมทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิจากแพทยสภา
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2.3 เป็ นผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมที่ ใ ห้ก ารบริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์อยู่ก่อนวันที่ประกาศแพทยสภาฉบับนี้ใช้บงั คับ โดยมีรายชื่ ออยูใ่ นเอกสารขอ
หนังสื อรับรองการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์และผ่านการประเมินจาก
ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
2.4 สู ตินรี แพทย์ผูซ้ ่ ึ งอยู่ในระหว่า งการศึกษาอบรมหลักสู ตรแพทย์ต่อยอดอนุ สาขาเวช
ศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์ของแพทยสภาโดยสามารถให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้เฉพาะ
ในสถาบันฝึ กอบรมและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสู ตินรี แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ถึงข้อ
2.3
ข้ อ 3 เป็ นผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามข้ อ 2 และต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
3.1 ความรู ้ ใ นการให้ค าปรึ ก ษาและแนะนาเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ พันธุ์ ท าง
การแพทย์
3.2 ความรู ้ ความสามารถในการเลื อกใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์ที่
เหมาะสม
3.3 ความชานาญในการตรวจคลื่นเสี ยงความถี่สูงในอุง้ เชิ งกรานและการนาไข่ออกจากรัง
ไข่
3.4 ความสามารถในการดูแลแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมซึ่ ง เป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ตอ้ งไม่มีลกั ษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นผูป้ ระพฤติเสี ยหายซึ่ งคณะกรรมการแพทยสภาเห็นว่าจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย
เกี ย รติ ศ ัก ดิ์ แห่ ง วิ ช าชี พ หรื อ ได้รับ โทษทางจริ ย ธรรมที่ อ ยู่ใ นระหว่า งการพัก ใช้ห รื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2 เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
4) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (2)/2558 เรื่ อง มาตรฐานในการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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ข้อ 2 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรื อผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาลจะต้องควบคุ ม ดูแลและ
รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมผูใ้ ห้ก ารบริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์
ข้อ 3 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์นอกเหนือจากการให้บริ การเกี่ยวกับการผสมเทียม ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เป็ นหนังสื อ
จากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรื อ ผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาลและจะต้องรั ก ษามาตรฐานการ
ให้บริ การ
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมตามวรรคหนึ่ ง ให้ยื่นเรื่ องเพื่อขอ
หนัง สื อรั บรองมาตรฐานใหม่ จากกรมสนับสนุ นบริ การสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อขึ้ น
ทะเบียนเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามวรรคหนึ่ งภายในกาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้
ประกอบวิชาชี พเวชกรรมตามวรรคหนึ่ ง โดยผูป้ ระกอบวิชาชี พตามวรรคหนึ่ งสามารถรับผิดชอบ
การให้บริ การในสถานพยาบาลได้ไม่เกิน 1 แห่ง และดาเนินการภายใต้องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 องค์ประกอบของบุคลากรเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
3.1.1 ผูป้ ระกอบวิชาชี พ เวชกรรมซึ่ งเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการให้บ ริ การเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา
3.1.2 ผูใ้ ห้การดูแลรักษาประกอบด้วย
(1) ผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมผูใ้ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ตอ้ งมีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา
(2) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ (1) หรื อสู ตินรี แพทย์อื่น ผูใ้ ห้การดูแลสตรี
ตั้งครรภ์และโรคทางนรี เวชอื่น ๆ
(3) นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับปริ ญญาทางวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรื อวุฒิอื่น
ที่ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่งประเทศไทยเห็นสมควร โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก) สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์และเลี้ยงตัวอ่อนได้
(ข) สามารถแช่แข็งตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์
(ค) สามารถช่วยย้ายเซลล์สืบพันธุ์และ/หรื อช่วยย้ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่ ร่างกาย
(ง) ดาเนินการระบบควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการ
(จ) นักวิทยาศาสตร์หวั หน้าทีมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักได้ไม่เกิน ๑ แห่ง
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(ฉ) วุฒิอื่นให้หมายความรวมถึงการได้รับหนังสื อรับรองจากสมาคมหรื อองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(4) พยาบาลซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถติดตามประสานงานทีมและเฝ้ าระวังสภาวะ
แทรกซ้อน
(5) บุคลากรอื่นตามที่แพทยสภาประกาศกาหนด
3.2 สถานที่ เครื่ องมือ และอุปกรณ์การแพทย์
3.2.1 สถานที่ อย่างน้อยต้องมีห้องเก็บไข่ซ่ ึ งเป็ นห้องสะอาด มีระบบดูแลความ
สะอาดที่ ไ ด้ม าตรฐานเสมื อ นห้ อ งผ่า ตัด ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารอสุ จิ ที่ ไ ด้ม าตรฐานมี ห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร
เพาะเลี้ยงตัวอ่อนซึ่ งมีระบบดูแลความสะอาดที่ปลอดเชื้อและมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
3.2.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อย่างน้อยต้องมีเครื่ องมือเกี่ยวกับการเตรี ยม
อสุ จิ เตรี ยมไข่การเพาะเลี้ ยงตัวอ่อน การแช่แข็งเพื่อรองรับเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนที่เหลือและมี
อุปกรณ์การกูช้ ีพที่พร้อมใช้งานเสมอ
3.3 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและจริ ยธรรม
สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาลที่ใ ห้บริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ท าง
การแพทย์ ต้อ งมี ค ณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและจริ ยธรรมรั บ ผิ ด ชอบไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ค น
ประกอบด้วยสู ตินรี แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และตัวแทนฝ่ ายบริ หาร เพื่อดูแลการบริ การให้
มีมาตรฐานและควบคุมด้านจริ ยธรรมภายในหน่วยงานนั้น
กรรมการที่ เป็ นสู ตินรี แพทย์ในคณะกรรมการดังกล่ าวอย่างน้อยหนึ่ งคนต้องมิได้อยู่ใน
ทีมงานที่ให้บริ การด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่งมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยทุก 2 เดือน และต้องจัดให้มีการจดบันทึก การประชุมไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้งเพื่อรายงาน
ต่อกรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นประจาทุกปี ในกรณี การตั้งครรภ์แทน
และใช้ไ ข่ บริ จาคต้องผ่า นความเห็ นชอบของคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณภาพและจริ ย ธรรมของ
สถานพยาบาลทุกราย
การตั้งครรภ์แทนจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ก่อนดาเนินการและต้องส่ งรายงานผลการดาเนินการต่อ
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ตามรู ปแบบและระยะเวลาที่กาหนด

83

DP

U

3.4 ระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์รั บ ผิ ด ชอบระบบการบัน ทึ ก ข้อ มูล เกี่ ย วกับ เทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อมูลของผูร้ ับบริ การ ผูต้ ้ งั ครรภ์แทน ผูบ้ ริ จาคอสุ จิ
หรื อไข่ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทัว่ ไป
3.4.2 ข้อมูลทางการแพทย์
3.4.3 ข้อมู ล ของห้องปฏิ บตั ิ ก าร (การบันทึก ผลทางห้องปฏิ บตั ิก ารในเรื่ องของ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์) ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับจานวนไข่ที่เก็บได้
และใช้ไปอัตราการปฏิสนธิ จานวนตัวอ่อนที่ได้ และจานวนตัวอ่อนแช่แข็ง เป็ นต้น
3.4.4 ข้อมูลการใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนบริ จาค และวิธีการที่ได้มาซึ่ งการบริ จาค
และเจ้าของเซลล์ดงั กล่าว
3.4.5 ข้อมูลการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัวและผลลัพธ์
3.4.6 ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก ความผิดปกติทางพันธุ กรรม ความ
ผิดปกติแต่กาเนิด
บันทึกทางการแพทย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้เก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่นอ้ ย
กว่า ๑๐ ปี นับแต่วนั ที่จดั ทา
กรณี การรับตั้งครรภ์แทนและกรณี การตั้งครรภ์ที่เกิดจากไข่ หรื ออสุ จิ หรื อตัวอ่อนบริ จาค
ต้องเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ ยวกับการตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์ที่เกิ ดจากไข่ หรื ออสุ จิ หรื อตัวอ่อน
บริ จาคไว้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี นับแต่วนั ที่เด็กคลอดและอยูร่ อดเป็ นทารก
ให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ร ายงานข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารตามแบบที่ ก าหนดต่ อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้งและติดตามผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ทุกรายจนกระทัง่ สิ้ นสุ ด
การตั้งครรภ์
3.5 หนังสื อแสดงความยินยอม
ให้แต่ละสถานพยาบาลที่ ให้บริ การจัดให้มีหนังสื อแสดงความยินยอมให้ผูร้ ับบริ การ ผู้
ตั้ง ครรภ์แทน ผูบ้ ริ จาคอสุ จิ หรื อ ไข่ ลงนามรั บ รองความสมัค รใจในการขอรั บ บริ ก ารเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยก่อนที่จะให้บุคคลดังกล่าวลงนามในหนังสื อแสดง
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ความยิน ยอมที ม ผู้ใ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งเปิ ดโอกาสให้ ซัก ถาม อธิ บ าย ให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งขั้น ตอน
ภาวะแทรกซ้อนของการบริ การ รวมถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับกฎหมายคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเด็นของความเป็ นบิดามารดาจนผูร้ ับบริ การและคู่สมรส
เข้าใจ
หนั ง สื อแสดงความยิ น ยอมและแบบค าอธิ บ ายตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตา มที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
หนัง สื อ แสดงความยิ นยอมและค าอธิ บ ายให้ม อบให้ผูร้ ั บ บริ ก าร ผูต้ ้ งั ครรภ์แทน และ
หน่ วยงานต้องเก็บรั กษาไว้เป็ นหลักฐานฝ่ ายละ 1 ชุ ด โดยให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของบันทึกทาง
การแพทย์
5) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (3)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสาหรับการตรวจ
และประเมิ นความพร้ อมทางด้านร่ างกายจิตใจ และสภาพแวดล้อมของผูข้ อรับบริ การ หญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน และผูบ้ ริ จาคอสุ จิหรื อไข่ที่จะนามาใช้ดาเนิ นการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 ก่อนการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัด
ให้มีการให้ขอ้ มูลรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมถึงการประเมิน
ผูข้ อรับบริ การหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและผูบ้ ริ จาคอสุ จิหรื อไข่ ดังต่อไปนี้
2.1 ซักประวัติสุขภาพรวมถึงประวัติความเสี่ ยงจากโรคทางพันธุ กรรมที่อาจมีผลต่อเด็ก
และตรวจร่ างกายทัว่ ไปว่าผูร้ ับบริ การมีสุขภาพสมบูรณ์เหมาะสมที่จะให้บริ การด้วยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์และไม่มีขอ้ ห้ามในการใช้ยาฮอร์โมนขณะตั้งครรภ์
2.2 ตรวจเลื อดเพื่อคัดกรองโรคหรื อภาวะที่มีผลต่อสุ ขภาพ เช่ น ธาลัสซี เมีย หมู่เลือด ตับ
อักเสบ ซิฟิลิส และเอชไอวี เป็ นต้น
2.3 ตรวจประเมิ นสภาพร่ างกายที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ ดังนี้
2.3.1 ตรวจอสุ จิของผูข้ อรับบริ การและผูบ้ ริ จาค
2.3.2 ตรวจประเมินมดลูกและรังไข่ของผูข้ อรับบริ การและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
เช่น อัลตราซาวด์ เป็ นต้น

85

DP

U

2.3.3 ตรวจประเมินสภาพท่อนาไข่ในกรณี ที่มีความจาเป็ น
2.4 ประเมินสภาพแวดล้อมของผูข้ อรับบริ การ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผูบ้ ริ จาคอสุ จิ
หรื อไข่ เช่น ปั จจัยด้านครอบครัว ด้านเศรษฐานะ อาชีพ เป็ นต้น
2.5 ตรวจประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิตใจของผูข้ อรับบริ การ หญิงที่รับตั้งครรภ์
แทน และผูบ้ ริ จาคอสุ จิหรื อไข่เพื่อประเมินสภาพจิตใจด้านต่าง ๆ ของผูร้ ับบริ การเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อย่างน้อยโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติหากกรณี มีขอ้ บ่งชี้ควรผ่านการตรวจสอบจากจิตแพทย์
6) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (4)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง
การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรื อการทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 การสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ หรื อทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.1 การสร้ า ง การเก็ บ รั ก ษา การใช้ป ระโยชน์ หรื อ ท าให้ สิ้ น สภาพของตัว อ่ อ นต้อ ง
ดาเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ และต้อ งกระท าภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมซึ่ งอยู่ ใ น
องค์ประกอบของบุคลากรเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
2.2 ห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต้องมีระบบควบคุมคุณภาพ มีระบบข้อมูลของอสุ จิ ไข่
และตัวอ่อน และกากับดูแลโดยนักวิทยาศาสตร์ดา้ นการเลี้ยงตัวอ่อนที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
2.3 การใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้จากการบาบัดรักษาของสามีภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการ
ศึกษาวิจยั ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์
2.4 การศึกษาวิจยั ตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่า 14 วัน นับแต่วนั ปฏิสนธิจะกระทามิได้ ทั้งนี้ อายุ
ของตัวอ่อนไม่นบั รวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน
2.5 ห้ามซื้อ เสนอซื้อ ขาย นาเข้า หรื อส่ งออกตัวอ่อน
2.6 ตัวอ่ อนถื อเป็ นสิ ท ธิ ข องสามี และภริ ย าร่ วมกัน ดัง นั้น การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์จากตัวอ่อน การเก็บรักษา การทาให้สิ้นสภาพ จึงเป็ นการเลือกและตัดสิ นใจของสามีและ
ภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นร่ วมกัน เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 3 วิธีการรับฝาก รับบริ จาคตัวอ่อน
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3.1 มีการลงนามในหนังสื อแสดงความยินยอมทั้งสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายผูใ้ ห้
เก็บรักษาหรื อผูบ้ ริ จาค
3.2 มีก ารตรวจประเมิ นสุ ขภาพของผูฝ้ ากและผูบ้ ริ จาคตัวอ่อนเพื่อป้ องกันการถ่ ายทอด
โรคติดต่อ เช่น เอชไอวี ตับอักเสบและซิฟิลิส เป็ นต้น
3.3 มี ร ะบบข้อ มู ล ในการเก็ บ รั ก ษาและการบริ จ าค อสุ จิ ไข่ หรื อ ตัว อ่ อ นให้ ส ามารถ
ตรวจสอบติดตามการนาไปใช้ขอ้ มูลดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
3.4 มีระบบการเก็บรักษาที่แยกกันชัดเจนในกรณี ที่มีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ข้อ 4 การรับฝากตัวอ่อนต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.1 การเก็บแช่แข็งตัวอ่อนของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
4.2 การเก็บแช่แข็งตัวอ่อนของตนเองก่อนการรักษาด้วยเคมีบาบัด หรื อการรักษาอื่นที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อรังไข่
ข้อ 5 การรับบริ จาคตัวอ่อนต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
5.1 ห้ามนาตัวอ่อนไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
5.2 ผูบ้ ริ จาคตัวอ่อนต้องมีสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายและต้องมีหนังสื อยินยอมจาก
สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.3 ผูบ้ ริ จาคตัวอ่อนต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี ขณะทาการปฏิสนธิตวั อ่อน
5.4 ผูร้ ับบริ จาคตัวอ่อนต้องเป็ นผูม้ ีสัญชาติเดียวกันกับผูบ้ ริ จาคและมีสามีหรื อภริ ยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
5.5 ห้ามผูร้ ับบริ จาคตัวอ่อนใช้ตวั อ่อนจากผูบ้ ริ จาคมากกว่า 1 คน ในแต่ละรอบการรักษา
ข้อ 6 กาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอ่อนไม่ต่ากว่า 5 ปี เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
ไว้เป็ นหนังสื อ
7) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (5)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริ การ
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุ กรรมในตัว
อ่อน
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
2.1 การตรวจเพื่อการคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
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2.2 การตรวจเพื่อการวินิจฉัยในกรณี ที่สามีหรื อภริ ยามีความผิดปกติทางพันธุ กรรมหรื อมี
พันธุ กรรมแฝงที่ทราบอยูก่ ่อนแล้ว
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นการกระทาในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้วา่ เป็ นการเลือกเพศ
ข้อ 3 การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนอาจทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
3.1 สามี ห รื อ ภริ ย าคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ทั้ง สองคนมี พ นั ธุ ก รรมผิด ปกติ ซ่ ึ งอาจถ่ า ยทอด
พันธุ กรรมที่ ผิดปกติ น้ นั ไปสู่ ทารกได้เมื่อเกิ ดการตั้งครรภ์ โดยการถ่ ายทอดดังกล่าวมีความเสี่ ยง
อย่างชัดเจนว่าอาจเป็ นเหตุ ให้ทารกที่เกิ ดขึ้ นมีโอกาสจะเป็ นโรคหรื อเป็ นพาหะโรคหรื อมีภาวะ
ผิดปกติต่าง ๆ ซึ่ งไม่อาจมีชีวติ อยูร่ อดหรื อมีชีวติ เฉกเช่นคนปกติ
3.2 สามีและภริ ยาที่ไม่มีความผิดปกติทางพันธุ กรรมอาจทาการตรวจพันธุ กรรมตัวอ่อนได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้
3.2.1 มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรื อเป็ นโรคหรื อความผิดปกติที่
รุ นแรงและความผิดปกติทางพันธุ กรรมนั้นอาจป้ องกันได้ดว้ ยการตรวจคัดกรองพันธุ กรรมของตัว
อ่อน
3.2.2 มีบุตรที่ป่วยเป็ นโรคหรื อมีความผิดปกติอย่างรุ นแรงซึ่ งอาจรักษาได้ดว้ ยการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ดจากบุคคลอื่นที่มีความเข้ากันได้ของเนื้ อเยื่อ (HLA matched) ซึ่ งการตรวจ
HLA ของตัวอ่อนในกรณี น้ ี จะเป็ นประโยชน์โดยสามารถนาเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดในสายสะดือ
เมื่อแรกคลอดไปใช้รักษาบุตรคนที่ป่วยเนื่องจากมีเนื้ อเยื่อที่เข้ากันได้
3.2.3 มี ประวัติการแท้งบุตรก่ อนอายุครรภ์สิบสองสัป ดาห์ต้ งั แต่ส องครั้งขึ้ นไป
หรื อในกรณี ที่มีผลการตรวจยืนยันว่าการแท้งในครั้งก่อนมีสาเหตุมาจากทารกมีความผิดปกติทาง
พันธุกรรม
3.2.4 ภริ ยามีอายุต้ งั แต่ ๓๕ ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปและมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์วา่ ตัวอ่อน
อาจมีความเสี่ ยงต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม
3.2.5 ไม่ต้ งั ครรภ์สองครั้งติดต่อกันในการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ข้อ 4 การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 แจ้งข้อมู ลให้สามี และภริ ยาได้ทราบอย่างเพีย งพอถึ งขั้นตอนการให้บริ การเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมถึงความเสี่ ยงของการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์และของการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
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4.2 มี ก ารลงนามในหนัง สื อแสดงความยินยอมโดยสามี และภริ ย าให้ตรวจตัวอ่ อนทาง
พันธุกรรม
4.3 ต้องทาในห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐานการตรวจทางพันธุกรรม
ข้อ 5 การแจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุ ก รรมในตัวอ่อนต้องมีการให้คาปรึ กษา
แนะนาทางพันธุ กรรมถึ งความแม่นยาและข้อจากัดของวิธีการตรวจความเป็ นไปได้ของผลลัพธ์
ทางเลือกในการตัดสิ นใจตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ กระบวนการและภายหลังรับทราบผลลัพธ์จดั ให้มีการ
ติดตามผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หรื อการแท้ง
ข้อ 6 ให้ผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาลหรื อผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแล้วแต่ก รณี จัดท า
รายงานการตรวจวินิจฉัยทางพันธุ กรรมของตัวอ่อนที่ประกอบด้วยรายชื่อผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ จาคอสุ จิ
หรื อไข่ สัญชาติ เชื้ อชาติ ข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ ผลลัพธ์ และการดาเนินการหลังทราบผลเสนอกรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ปี ละ 1 ครั้ง
8) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (6)/2558 เรื่ อง มาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับการผสมเทียม
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ให้การบริ การเรื่ องผสมเทียมต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นผูป้ ระพฤติ เสี ยหายซึ่ งคณะกรรมการแพทยสภาเห็นว่าจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย
เกี ย รติ ศ ัก ดิ์ แห่ ง วิ ช าชี พ หรื อ ได้รับ โทษทางจริ ย ธรรมที่ อ ยู่ใ นระหว่า งการพัก ใช้ห รื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2 เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่ องการผสมเทียม
3.1 เป็ นสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
3.2 มีขอ้ บ่งชี้สาหรับการรักษาด้วยการผสมเทียม ดังต่อไปนี้
3.2.1 มีบุตรยากที่มีสาเหตุจากไม่มีอสุ จิหรื อมีอสุ จิผดิ ปกติ
3.2.2 มีบุตรยากที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการหลัง่ อสุ จิ
3.2.3 มีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
3.2.4 ภาวะอื่ น ๆ ที่อาจได้ประโยชน์จากการผสมเทียม เช่ น สามีติดเชื้ อเอชไอวี
ภริ ยามีหมู่เลือดอาร์ เอชลบ เป็ นต้น
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3.3 มี ก ารตรวจประเมิ นความพร้ อมทางร่ า งกาย จิ ตใจ และสภาพแวดล้อมของผูข้ อรั บ
บริ การก่อนทาการผสมเทียม เช่น การตรวจภายใน การตรวจคลื่นเสี ยงความถี่สูงในอุง้ เชิงกรานการ
ตรวจประเมินท่อนาไข่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ การตรวจการติดเชื้ อเอชไอวีตบั อักเสบ กลุ่มเลือดและหมู่
เลือดอาร์เอชลบ
3.4 ในกรณี ที่เป็ นการฉี ดเชื้ออสุ จิเข้าสู่ โพรงมดลูก ให้ดาเนินการได้เฉพาะการใช้อสุ จิที่ผา่ น
กระบวนการเตรี ยมเชื้ออสุ จิตามมาตรฐาน
3.5 แจ้งข้อมูลให้สามีและภริ ยาได้ทราบอย่างเพียงพอถึงขั้นตอนและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผสมเทียมและให้สามีและภริ ยาลงนามในหนังสื อแสดงความยินยอมรับการผสม
เทียม
ข้อ 4 ในกรณี การผสมเทียมโดยใช้อสุ จิของผูบ้ ริ จาคต้องมีการประเมินก่อนว่าผูบ้ ริ จาค
4.1 มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ มี ป ระวัติ ค วามเสี่ ย งของโรคทาง
พันธุ กรรม โรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอชไอวี เป็ นต้น
4.2 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 45 ปี
4.3 ไม่มีประวัติการใช้ยาหรื อสารเสพติด
4.4 ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.5 ห้ามผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางพันธุ กรรมกับฝ่ ายภริ ยาเป็ นผูบ้ ริ จาคอสุ จิ ห้ามบิดา
หรื อบุตรเป็ นผูบ้ ริ จาคอสุ จิ
4.6 ห้ามผูท้ ี่อยู่ในองค์ประกอบของบุคลากรเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
เป็ นผูบ้ ริ จาคอสุ จิแก่ผขู ้ อรับบริ การ
ข้อ 5 ให้ผดู ้ าเนิ นการสถานพยาบาลหรื อผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแล้วแต่กรณี ที่ให้บริ การ
เกี่ ยวกับการผสมเที ยมต้องรายงานผลการดาเนิ นงานให้กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ขทราบ ปี ละครั้ง
9) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (7)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจากสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียมโดยใช้อสุ จิ
ของผูบ้ ริ จาค
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 การให้ความยินยอมให้มีการผสมเทียมโดยใช้อสุ จิของผูบ้ ริ จาค มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
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2.1 ผูร้ ับบริ การต้องเป็ นสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.2 มีขอ้ บ่งชี้ ในการใช้อสุ จิบริ จาค เช่ น สามีไม่มีอสุ จิหรื อมีความผิดปกติอย่างรุ นแรงหรื
อสามี มี ความเสี่ ย งสู งที่ จะถ่ ายทอดความผิดปกติทางพันธุ กรรมชนิ ดรุ นแรงไปยัง บุตร สามี เป็ น
โรคติดต่อที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ หรื อภริ ยามีหมู่เลือดอาร์เอชลบ เป็ นต้น
2.3 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ใ ห้บริ การผสมเที ยมโดยใช้อสุ จิของผูบ้ ริ จาคต้องแจ้ง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การผสมเที ย มโดยใช้อ สุ จิ ข องผูบ้ ริ จ าคให้ส ามี แ ละภริ ย าที่ ช อบด้ว ยกฎหมายที่
ประสงค์ให้มีการผสมเทียมโดยใช้อสุ จิของผูบ้ ริ จาคได้ทราบถึงขั้นตอนการผสมเทียมโดยใช้อสุ จิ
ของผูบ้ ริ จาคความเสี่ ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นก่อนให้ความยินยอมเป็ นหนังสื อ
ข้อ 3 เกณฑ์การตรวจความสมบูรณ์ของอสุ จิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดขององค์การอนามัย
โลก
ข้อ 4 สามีและภริ ยาได้รับคาอธิ บายเรื่ องความเสี่ ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่ น
การอักเสบติดเชื้อในอุง้ เชิงกราน การตั้งครรภ์นอกมดลูก ความผิดปกติแต่กาเนิดของทารก เป็ นต้น
ข้อ 5 อสุ จิจากผูบ้ ริ จาคต้องเก็บไว้อย่างน้อย ๖ เดือน เพื่อติดตามประเมินสุ ขภาพและความ
เสี่ ยงของโรคติดต่อในผูบ้ ริ จาค
ข้อ 6 ห้ามใช้อสุ จิที่ไม่ผา่ นกระบวนการเตรี ยมอสุ จิตามมาตรฐานฉี ดเข้าสู่ โพรงมดลูก
10) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (8)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุติ
การตั้งครรภ์แทน
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 การยุติการตั้งครรภ์แทนต้องกระทาโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 3 การยุติการตั้งครรภ์แทนต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสามีและภริ ยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทนและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้น
ข้อ 4 การยุติการตั้งครรภ์แทนทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
4.1 จาเป็ นต้องกระทาเนื่ องจากปั ญหาสุ ขภาพทางกายหรื อจิตอย่างรุ นแรงของหญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน หรื อ
4.2 เป็ นกรณี ที่พบว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ ยงสู งที่จะมีความพิการหรื อเป็ นโรคพันธุ กรรม
อย่างรุ นแรงและส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพทางกายหรื อจิตของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
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ทั้งนี้ เงื่อนไขของการยุติการตั้งครรภ์แทนตามวรรคหนึ่งต้องมีผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ซึ่ งไม่ อ ยู่ใ นองค์ ป ระกอบของบุ ค ลากรเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ซ่ ึ งเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญดาเนินการตรวจยืนยันผลและลงความเห็นสอดคล้องกันอย่างน้อย ๒ ท่าน
ข้อ 5 การยุติการตั้งครรภ์แทนทางการแพทย์ตอ้ งกระทาในสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
5.1 สถานพยาบาลของรัฐหรื อสถานพยาบาลประเภทที่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
5.2 คลิ นิกเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลโดยสามารถปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการยุติ
การตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิ บสองสัปดาห์
ข้อ 6 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นการให้เกิ ดการตั้งครรภ์แทนซึ่ งมีความ
จาเป็ นจะต้องยุติก ารตั้ง ครรภ์แทนตามประกาศนี้ ต้องรายงานการยุติก ารตั้ง ครรภ์แทนให้ก รม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ทราบเป็ นรายกรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันยุติการ
ตั้งครรภ์
11) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (9)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
ฝาก การรับบริ จาคการใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนที่รับฝาก หรื อรับบริ จาคหรื อการทาให้
สิ้ นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรื อรับบริ จาคเนื่องมาจากการดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 การรับฝาก รับบริ จาค การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนที่รับฝาก
หรื อ รั บ บริ จาค หรื อ การท าให้ สิ้ น สภาพของตัว อ่ อ นที่ รั บ ฝากหรื อ รั บ บริ จาค ต้อ งท าภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 การรับฝาก รับบริ จาค การใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน หรื อทาให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่ อนที่ รับ ฝากหรื อรั บ บริ จาค ผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาลต้องด าเนิ นการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและต้องกระทาภายใต้การกากับดูแลของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศแพทยสภา
2.2 ห้ามซื้อ เสนอซื้อ ขาย นาเข้า หรื อส่ งออกอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน
2.3 ห้ามการโฆษณาว่ามีอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนเพื่อให้หรื อเพื่อการบริ จาค
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2.4 ตัวอ่อนถือเป็ นสิ ทธิ ของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายร่ วมกัน ดังนั้น การตัดสิ นใจ
เกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากตัวอ่ อน การเก็ บ รั ก ษา การท าให้สิ้ นสภาพ จึ ง เป็ นการเลื อ กและ
ตัดสิ นใจของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นร่ วมกัน เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 3 วิธีการรับฝาก รับบริ จาค อสุ จิ ไข่หรื อตัวอ่อน
3.1 ผูฝ้ ากหรื อผูบ้ ริ จาคอสุ จิ ไข่หรื อตัวอ่อนลงนามในหนังสื อแสดงความยินยอมในการฝาก
ให้เก็บรักษาหรื อบริ จาคอสุ จิ ไข่หรื อตัวอ่อน
3.2 มีการตรวจผูฝ้ ากหรื อผูบ้ ริ จาคอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน เพื่อป้ องกันการถ่ายทอดโรคติดต่อ
เช่น เอชไอวี ตับอักเสบและซิ ฟิลิส เป็ นต้น
3.3 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา จัดทาระบบข้อมูลใน
การเก็บรักษาและการบริ จาคให้สามารถตรวจสอบติดตามการนาไปใช้ได้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
3.4 มีระบบการเก็บรักษาที่แยกกันชัดเจนในกรณี ที่มีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ข้อ 4 การรับฝากไข่ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.1 การเก็บแช่แข็งไข่ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิสนธิ กบั อสุ จิของสามีที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4.2 การเก็บแช่ แข็งไข่ของตนเองก่อนการรักษาด้วยเคมีบาบัดหรื อการรักษาอื่นที่อาจเป็ น
อันตรายต่อรังไข่
ข้อ 5 การรับบริ จาคไข่ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
5.1 ห้ามนาไข่ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
5.2 ผูบ้ ริ จ าคไข่ ตอ้ งมี อายุระหว่า ง 20 ถึ ง 35 ปี และผ่า นการตรวจประเมิ นความพร้ อม
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ
5.3 ผูบ้ ริ จาคไข่ตอ้ งมีหรื อเคยมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.4 ผูร้ ับบริ จาคไข่ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสัญชาติเดียวกันกับผูบ้ ริ จาค
5.5 ห้ามผูร้ ับบริ จาคไข่ใช้ไข่จากผูบ้ ริ จาคมากกว่า 1 คน ในแต่ละรอบการรักษา
5.6 ผูบ้ ริ จาคไข่ให้บริ จาคไข่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
ข้อ 6 การรับบริ จาคอสุ จิตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
6.1 ห้ามนาอสุ จิไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
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6.2 ผูบ้ ริ จาคอสุ จิตอ้ งมี อายุระหว่าง 20 ถึ ง 45 ปี และผ่านการตรวจประเมินความพร้ อม
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ
6.3 ผูบ้ ริ จาคอสุ จิสามารถบริ จาคอสุ จิได้เฉพาะกรณี ที่เมื่อบริ จาคแล้ว มีการตั้งครรภ์จนได้
บุตรไม่เกิน 10 ครอบครัว ในกรณี ที่มีภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ผูบ้ ริ จาคอสุ จิตอ้ งได้รับความยินยอม
เป็ นหนังสื อจากภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 7 การรับบริ จาคตัวอ่อนต้องเป็ นไปตามข้อ 5 ของประกาศแพทยสภาที่ 95 (4)/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน
หรื อการทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
ข้อ 8 กาหนดระยะเวลาการเก็บอสุ จิ ไข่ และตัวอ่อนไม่ต่ากว่า 5 ปี ยกเว้นมีขอ้ ตกลงเป็ น
หนังสื อไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 9 ในกรณี ส ถานพยาบาลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ยุติการให้บริ การเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์หรื อ
ยุติการดาเนินการสถานพยาบาลให้ผดู้ าเนินการสถานพยาบาลติดต่อและส่ งมอบตัวอ่อน อสุ จิ หรื อ
ไข่ที่แช่ แข็งไว้ให้สถานพยาบาลอื่นที่ข้ ึนทะเบียนและรายงานต่อคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กที่เกิ ด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ข้อ 10 กรณี การใช้ตวั อ่อนเพื่อการตั้งครรภ์แทนที่ได้ดาเนิ นการก่อนประกาศนี้ มีผลบังคับ
ใช้ แ ละได้ แ จ้ง ต่ อ ราชวิ ท ยาลั ย สู ติ น รี แพทย์แ ห่ ง ประเทศไทยภายในเก้ า สิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ที่
พระราชบั ญ ญัติ น้ ี ใช้ บ ัง คั บ ให้ ส ามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ โ ดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
12) ประกาศแพทยสภาที่ 95 (10)/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ความยินยอมให้นาอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนของผูฝ้ ากนาไปใช้ได้หลังจากผูฝ้ ากตาย
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 2 การให้ ค วามยิ นยอมในการใช้อ สุ จิ ไข่ หรื อตัว อ่ อ นที่ เ กิ ด จากการด าเนิ นการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์กบั สามีหรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากผูฝ้ ากตาย
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนถือเป็ นสิ ทธิ ของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายร่ วมกัน ดังนั้น
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการใช้เพื่อบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีหรื อภริ ยาดังกล่าวที่ยงั มี
ชี วิตอยู่จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน การเก็บรักษา การทาให้สิ้นสภาพ จึงเป็ นการเลือกและตัดสิ นใจ
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ของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นร่ วมกันรวมทั้งในกรณี ที่สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็ นเจ้าของตัวอ่อนเสี ยชี วิตทั้งคู่ให้เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสื อแสดงความยินยอมเว้นแต่จะมี
ข้อตกลงเป็ นอย่างอื่น
2.2 บุคคลที่มีสิทธิ ในการใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อน คือสามีหรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่
ได้มีการระบุชื่อไว้ในหนังสื อแสดงความยินยอม
2.3 อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนที่นามาใช้ตอ้ งมีอายุไม่เกิน 5 ปี หลังจากผูฝ้ ากตาย
2.4 ห้ามใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนเพื่อกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อบาบัดรักษาภาวะ
มีบุตรยากของสามีหรื อภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 3 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมต้องให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอแก่สามีและภริ ยาที่ชอบด้วย
กฎหมายในการใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนหลังจากผูฝ้ ากตาย
3.1 สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายทุกรายที่เข้ารับการบริ การด้วยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตอ้ งได้รับคาแนะนาให้มีการระบุการตัดสิ นใจดังกล่าวไว้ในหนังสื อแสดง
ความยินยอมตั้งแต่ก่อนจะเริ่ มการรักษา
3.2 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาความลับของผูร้ ับบริ การ เฉพาะสามีและภริ ยาที่
ชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับอสุ จิ ไข่ หรื อตัว
อ่อนของผูเ้ สี ยชีวติ ที่เก็บรักษาไว้
ข้อ 4 ในการนาเอาไข่หรื อตัวอ่อนของผูต้ ายไปใช้เพื่อให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนต้องปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ข้อ 5 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการจัดทารายงานการใช้อสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนหลังจากผู้
ฝากตาย ส่ งไปยังกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับข้อตกลง
การตั้ง ครรภ์แทนและค่ า ใช้จ่า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาสุ ข ภาพของหญิ ง ที่ รับ ตั้ง ครรภ์แ ทนในขณะ
ตั้งครรภ์การยุติการตั้งครรภ์แทน การคลอด และหลังคลอด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพของ
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน หลังคลอดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน พ.ศ. 2558
มีขอ้ ในประกาศที่สาคัญเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ข้อ 4 ในการทาหนังสื อที่เกี่ ยวข้องกับข้อตกลงการตั้งครรภ์แทนและค่าใช้จ่าย ตามแบบ
คทพ. 2 ท้ายประกาศนี้ ต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
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(1) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ตกลงที่จะดูแลทารกในครรภ์ เช่นวิญญูชนพึงกระทา
(2) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนตกลงที่จะให้ทารกในครรภ์เป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี
และภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(3) สามี และภริ ยาที่ ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มี การตั้งครรภ์แทน ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาสุ ขภาพตามข้อ 3
ทั้งนี้ ให้รวมถึ งค่าใช้จ่ายในการตรวจ ค่ารักษาพยาบาลตามกระบวนการรับตั้งครรภ์แทน
ของหญิ ง ที่ รั บ ตั้ง ครรภ์ แ ทน ค่ า ตรวจวิ นิ จ ฉัย สุ ข ภาวะของทารกในครรภ์ และค่ า วินิ จ ฉัย ทาง
พันธุ กรรมของเด็ก ก่ อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้ง ครรภ์ และหลังคลอด อันเนื่ องมาจากข้อตกลงการ
ตั้งครรภ์แทน ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาสุ ขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์ เช่ น
ค่าฝากครรภ์ ค่าฉี ดวัคซี น โดยเป็ นความตกลงยินยอมของสามีภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย และหญิงที่
รับตั้งครรภ์แทน
(4) ในกรณี หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนได้รับความเจ็บป่ วยทางสุ ขภาพอันเนื่ องมาจากการรับ
ตั้งครรภ์แทน สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์จะมีบุตร เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ความเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทน
(5) กรณี เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้รับความเจ็บป่ วย
ทางสุ ขภาพอันเนื่ องมาจากการรับตั้งครรภ์แทน สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์จะมี
บุตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเจ็บป่ วย
(6) สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายอาจตกลงกับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในเรื่ องการทา
ประกันสุ ขภาพให้กบั หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนด้วยก็ได้
ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า ในแต่ ล ะมาตราหรื อข้อ ในประกาศในแต่ ล ะฉบับ ที่ เ กี่ ย วกับ การใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ จะสังเกตได้ว่า จากัดสิ ทธิ เฉพาะสามีภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์เท่านั้น
กล่าวโดยสรุ ป ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการรับรองสิ ทธิ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ นับ ตั้ง แต่ มี พ ระราชบัญญัติคุ ้ม ครองเด็ก ที่ เกิ ดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศใช้บงั คับบัญญัติให้เฉพาะสิ ทธิ ที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์เฉพาะสามีภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
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3.2.3. ตัวอย่างคาพิพากษา ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 ที่ผา่ นมามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
ซึ่ งมีประเด็นเกี่ยวกับสิ ทธิ ของเด็กและสิ ทธิ ของคู่รักร่ วมเพศชาวต่างชาติที่คดีดงั กล่าวสื บเนื่ องจาก
นายกอร์ ดอน ได้ว่าจ้าง นางสาวยลลดา ให้เป็ นผูต้ ้ งั ครรภ์ แต่หลังจากคลอดเด็กหญิงคาร์ เมน แล้ว
นางสาวยลรดา ไม่ลงนามยินยอมให้ เด็กหญิงคาร์ เมน ออกนอกประเทศ และต้องการเป็ นผูเ้ ลี้ยงดู
ส่ ง ผลให้นายกอร์ ดอนและคู่ ส มรสเพศเดี ย วกันดาเนิ นการทางกฎหมาย เพื่อขอเป็ นผูป้ กครอง
เด็กหญิงคาร์เมนโดยนางสาวยลลดา ยืน่ คัดค้าน
ซึ่ งในขณะนั้นสามารถกระทาได้ในราชอาณาจักรไทยเนื่ องจากไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ซึ่ ง
เกิ ดก่อนพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 จะประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่ งคดีน้ ี ก็ได้สร้างปั ญหาให้ไว้แก้ไขอย่างมากเกี่ยวกับประเด็น
ของบุ ตรว่าควรจะอยู่ในอานาจปกครองของผูใ้ ดกันแน่ และสิ ทธิ ของคู่รักร่ วมเพศยัง จะมี ความ
เหมาะสมสิ ทธิ เลี้ยงดูหรื อใช้อานาจปกครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยวิธีการ
อุม้ บุญ ซึ่ งเด็กคนนี้มีชื่อว่า เด็กหญิงคาร์เมน โดยมีความสาคัญที่จะกล่าวดังต่อไปนี้
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลได้อ่านคาสั่ง
คดีหมายเลขดาที่ พ.1239/2558 หมายเลขแดงที่ พ.716/2559 ซึ่ งนายกอร์ ดอน แอลลัน เลก ที่สาม
(Mr. Gordon Allan Lake lll) ยื่นคาร้องขอให้เด็กหญิงคาร์ เมน เลก เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู ้ร้ อ ง ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 56 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็ นว่า พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ในบทเฉพาะกาลมาตรา 56 มีเจตนารมณ์ให้ศาลใช้ดุลพินิจมี
คาสั่งให้ผทู ้ ี่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัติดงั กล่าวใช้บงั คับเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของสามี และภริ ยาที่ ดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามสมควรแก่ กรณี ของแต่ละคดี
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพและประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ ี่เกิ ดจากการตั้งครรภ์แทน ส่ วน
สามีหรื อภริ ยาที่ดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนผูม้ ีสิทธิ ยื่นคาร้องก็ไม่จาต้องเป็ นสามีภริ ยาที่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ บรรพ 5 คดี น้ ี ข้อเท็จจริ ง รั บ ฟั ง ได้เป็ นยุติว่า ผูร้ ้ องเป็ น
ผูด้ าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยการถ่ายโอนตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิ ระหว่างอสุ จิของผู้
ร้องกับไข่ที่ได้รับบริ จาคจากหญิงอื่นเข้าสู่ โพรงมดลูกของผูค้ ดั ค้านซึ่ งเป็ นหญิงผูร้ ับตั้งครรภ์แทน
ต่อมาผูค้ ดั ค้านให้กาเนิดเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนครั้งนี้ คือเด็กหญิงคาร์ เมน หลังจากนั้น ผูร้ ้อง
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รับเด็กหญิงคาร์ เมน ไปอุ ปการะเลี้ ยงดูนบั แต่แรกเกิ ดจนถึ งปั จจุบนั อีกทั้งพยานหลักฐานที่ผูร้ ้อง
นามาไต่สวนก็มีน้ าหนักรับฟังได้วา่ ผูร้ ้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงคาร์ เมน ด้วยความรักและเอาใจใส่
นอกจากนี้ ในระหว่างพิจารณาผูค้ ดั ค้านยังแถลงไม่คดั ค้านหากศาลจะมีคาสั่งให้เด็กหญิงคาร์ เมน
เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูร้ ้อง จากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมาจึงสมควรที่ศาลจะมีคาสั่ง
ให้เด็กหญิงคาร์เมน เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูร้ ้อง
ปั ญหาประเด็นสุ ดท้ายมีว่า สมควรกาหนดให้ผรู้ ้องและผูค้ ดั ค้านเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครอง
เด็กหญิงคาร์ เมน ร่ วมกัน หรื อสมควรกาหนดให้ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดเป็ นผูใ้ ช้อานาจดังกล่าวเพียงฝ่ าย
เดียว เห็ นว่า ผูร้ ้ องรับเด็กหญิงคาร์ เมน ไปอุปการะเลี้ ยงดูตลอดมานับแต่แรกเกิ ด ปั จจุบนั เด็กหญิง
คาร์ เมน อายุ 1 ปี 3 เดือนเศษ อยู่ในวัยที่พอจะรู้ความและมีความรู้สึกผูกพันกับผูท้ ี่ให้การอุปการะ
เลี้ ยงดู อยู่เป็ นประจา หากเปลี่ ยนผูอ้ ุป การะเลี้ ยงดู ย่อมก่ อผลกระทบต่ อจิตใจและความรู้ สึกของ
เด็กหญิงคาร์ เมน อีกทั้งข้อเท็จจริ งที่ปรากฏจากการไต่สวนพยานผูร้ ้องก็รับฟั งได้วา่ ผูร้ ้องอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กหญิงคาร์ เมน ด้วยความรักและเอาใจใส่ และถึงแม้ผรู้ ้องเป็ นคนรักร่ วมเพศ แต่ความเป็ น
คนรักร่ วมเพศมิใช่ อุปสรรคที่จะทาให้ผรู้ ้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงคาร์ เมน ให้ได้รับ
ความสุ ขและความอบอุ่นเท่ากับเด็กอื่นๆ ส่ วนผูค้ ดั ค้านมิใช่ภริ ยาผูร้ ้องทั้งโดยพฤตินยั และนิตินยั อีก
ทั้งผูร้ ้ องกับผูค้ ดั ค้านก็มีภูมิลาเนาอยู่คนละประเทศ หากศาลมีคาสั่งให้ท้ งั ผูร้ ้ องและผูค้ ดั ค้านใช้
อานาจปกครองเด็ ก หญิ ง คาร์ เ มน ร่ ว มกัน ย่อมเกิ ด อุ ป สรรคในการใช้อานาจปกครองและการ
อุปการะเลี้ ยงดูซ่ ึ งจะไม่เป็ นผลดี แก่เด็กหญิงคาร์ เมน จากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมา จึงสมควรที่
ศาลจะมีคาสั่งให้ผรู ้ ้ องเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองเด็กหญิงคาร์ เมน เพียงผูเ้ ดียว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดแก่เด็กหญิงคาร์ เมน
จึงมี คาสั่งว่า เด็กหญิ งคาร์ เมน เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกอร์ ดอน แอลลัน
เลก ที่สาม ผูร้ ้องและให้ผรู้ ้องเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองเด็กหญิงคาร์ เมน เพียงผูเ้ ดี ยว ค่าฤชาธรรม
เนียมให้เป็ นพับ99
ต่อมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. ที่ The Hive Bangkok ซอย สุ ขุมวิท 49
นายกอร์ ดอนบัด เลค ชาวอเมริ ก ัน คู่ รัก ร่ วมเพศ นายมานู เอล ซานโตส ชาวสเปน พร้ อมด้ว ย
เด็กหญิงคาร์ เมน วัย 15 เดือนเศษที่เกิดจากอุม้ บุญจากผูห้ ญิงชาวไทยได้แถลงข่าวต่อสื่ อมวลชนเป็ น
ครั้งแรกหลังศาลมีคาสั่งให้เด็กหญิงคาร์ เมนเป็ นบุตรโดยชอบตามกฎหมายและให้นายกอร์ ดอน มี
99

กองสารนิ เทศและประชาสัมพันธ์ สานักงานศาลยุติธรรม. ข่าวแจกสื่ อมวลชน PRESS RELEASE. “ศาลเยาวชนฯ
กลาง อ่านคาสัง่ คดี “อุม้ บุญ”” ศาลยุติธรรม. ประจาวันที่ 26 เมษายน 2559.
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อานาจปกครองเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว ทั้ง นี้ ผูส้ ื่ อข่ า วได้ส อบถามว่า หลัง จากเกิ ด เหตุ ประเทศได้อ อก
กฏหมาย ทาอุม้ บุ ญผิดกฏหมายในไทย นายมานูเอล กล่าวว่าตนเองเคารพกฏหมายแต่หากมีการ
บริ หารจัดการดีๆ เชื่อจะเป็ นผลดีต่อบุคคลที่ตอ้ งการมีบุตร100

100

2559

ปรากฏในข่าวหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์. “คู่รักชายรักชายขอบคุณคนไทยจ่อพา "คาร์ เมน" กลับสเปน.” 29 เมษายน

99

บทที่ 4
วิเครำะห์ ปัญหำทำงกฎหมำยเกีย่ วกับกำรใช้ เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์
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แม้ปัจจุบนั ประเทศไทยจะได้ประกาศใช้บงั คับกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าด้วยการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์แล้วแล้วคือ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 สิ ทธิ ของเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้รับความ
คุ ม้ ครองที่มากขึ้น การสร้ าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรื อการทาให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่อน การป้ องกันการเลือกเพศ การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุ กรรมในตัวอ่อนที่อาจเกิ ดขึ้น
ได้ตามความจาเป็ นและสมควร การผสมเทียม การตั้งครรภ์แทน ผลประโยชน์ทางการค้าที่อาจจะมา
จากการตั้งครรภ์แทน เช่น หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทน คนกลางหรื อนายหน้า โดยเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการตอบแทนในการจัดการหรื อชี้ ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์
แทน การโฆษณาเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์แทน การควบคุมการดาเนินการต่าง ๆ เช่น ห้ามมิให้ผใู้ ดซึ่ ง
มิ ใช่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมให้บ ริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์
รวมทั้งรับฝาก รับบริ จาค ใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนหรื อทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน าม
มิให้ผใู ้ ดสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ เว้นแต่เพื่อใช้ในการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของ
สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย การศึกษาวิจยั ตัวอ่อน การกระทาการอื่นใดที่ไม่ใช่การปฏิสนธิ
ระหว่างอสุ จิก ับไข่ การผสมตัวอ่อนข้ามสายพันธุ์ม นุ ษ ย์ การรั บฝาก บริ จาคต่า ง ๆ กรณี เฉพาะ
เจ้า ของอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่ อนตายลง การควบคุ มจริ ย ธรรมผูป้ ระกอบวิชาชี พ เวชกรรมซึ่ งเป็ นผู้
ให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมทั้งแก้ปัญหาการค้ามนุ ษย์ไป
พร้อมกัน แต่สิ่งหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบนั้นก็คือ สิ ทธิ ที่จะมีลูกหรื อเข้าถึงการบริ การทางการแพทย์
ในลักษณะนี้ ที่ถูกจากัดสิ ทธิ ไว้ให้เฉพาะสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้บญั ญัติให้
ครอบคลุมถึงชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสบปั ญหาภาวะมีบุตรยาก
ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาที่จะใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ มีบุตรสร้างความสมบูรณ์ในครอบครัว โดยที่ชาย
หญิงทั้งสองนั้นมีจุดประสงค์บางอย่างไม่ตอ้ งการจดทะเบียนสมรสให้มีผลทางกฎหมาย แต่ก็ดูแล
กันและกัน มอบความรักให้แก่กนั เทียบเท่ากับสามีภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจดทะเบียนสมรส
อีกทั้งหากจะมองแง่สังคมไทยในปั จจุบนั ก็ได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ อีกทั้งสังคมไทยในปั จจุบนั มีการ
จดทะเบียนสมรสกันค่อนข้างล่าช้า ทาให้อตั ราการเกิ ดของเด็กนั้นน้อยกว่าอัตราการเสี ยชี วิตของ
ผูค้ นในปั จจุบนั ทาให้อาจจะเกิดปั ญหาในการพัฒนาประเทศต่อไปได้
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4.1 สภำพปั ญหำของควำมไม่ เสมอภำคของบุ คคลที่มีภ ำวะบุ ตรยำกที่จะเข้ ำรั บกำรบริ กำรใช้
เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์
ปั ญหาด้านสิ ทธิ ของชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ได้มีการ
ถกเถียงหรื อแสดงความคิดเห็นกันอย่างเงียบๆตั้งแต่ข้ นั ตอนการร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 กันมาสักระยะแล้วในสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ หรื อ สนช. แต่สุดท้ายก็ได้บญั ญัติให้ผทู้ ี่จะใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้ก็คือ สามีภริ ยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องเท่านั้น ก็เกิดปั ญหาที่อาจจะไปริ ดรอนสิ ทธิ ของ
ชายหญิงที่อยูก่ ิ นฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่ งก่อนหน้าที่จะบัญญัติกฎหมายฉบับนี้
ขึ้นมานั้น ได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้อย่างเสมอภาค ซึ่ งแต่เดิมนั้นปั ญหาใหญ่น้ นั
คื อ สิ ทธิ ของเด็ก แต่เมื่ อสิ ทธิ ของเด็กชัดเจนขึ้นตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้รับการคุ ม้ ครองอย่างค่อนข้าง
ครอบคลุมแล้ว แต่กลับมีปัญหาเรื่ องสิ ทธิ ของผูท้ ี่จะทาให้เด็กนั้นเกิ ดมาโดยการใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ อีกทั้งพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 นี้ ได้บญ
ั ญัติให้การผสมเทียมถื อว่าอยู่ในความหมายในมาตรา 3 ของคาว่า
“เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์”
ซึ่ งแม้แ ต่ ก ารผสมเที ย มนั้น เป็ นวิธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ยที่ สุ ด และค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยที่ สุ ด นั้น ซึ่ ง
กฎหมายถื อเป็ นการกระทาอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ดว้ ยเช่นกัน ยิ่งทาให้
ชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นหมดสิ ทธิ ที่จะเข้ารับการบริ การเพื่อที่จะ
ต่อเติ ม ความหวังที่ จะมี บุ ตรสื บ สายเลื อดต่ อไป หรื อสร้ างความสมบูรณ์ เพื่อเติมเต็มสถานะทาง
ครอบครัวต่อไป
ซึ่ งความไม่เสมอภาคนี้เป็ นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะต้องนามาพิจารณาว่า เราควรจะขยายกรอบ
ของกฎหมายต่ อไปหรื อไม่ เนื่ องจากกฎหมายฉบับ นี้ มี ความบกพร่ องในการบัญญัติพ อสมควร
เพราะ ไม่ได้เป็ นไปตามหลักนิ ติธรรม ซึ่ งกฎหมายนั้นต้องเป็ นการใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปและมี
ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกฎหมายที่ดีตามหลักนิติธรรมนั้น
ประเทศแรกที่ผเู ้ ขียนจะนาเสนอก็คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่ งถือว่าเป็ นประเทศที่
ก้าวหน้าเทคโนโลยีอนั ดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ดว้ ยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี
แม้วา่ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะ
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เป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย เนื่ องจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ นั มีการห้ามมิให้นาไข่ของหญิงอื่นมา
ฝังตัวในผนังมดลูกของหญิงที่เข้ารับการบาบัด
อีกทั้งมีประเด็นเรื่ องการตั้งครรภ์แทน สัญญาการตั้งครรภ์น้ นั สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ถือว่า เป็ นโมฆะ และไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์แทนโดยตรง ซึ่ ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี น้ นั มีแต่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองตัวอ่อน ( Embryonenschutzgesetz
1990) เท่านั้น ซึ่ งกาหนดถึ งการห้ามมิให้แพทย์กระทาการฉี ดเชื้ อหรื อย้ายฝากถ่ ายตัวอ่อนให้แก่
หญิงที่มีความประสงค์ที่จะส่ งมอบเด็กให้แก่คู่สมรสที่วา่ จ้างตามสัญญาตั้งครรภ์แทน หากฝ่ าฝื นมี
บทลงโทษทางอาญา ทั้งจาคุกและปรับ
ถึ ง แม้เ ทคโนโลยี ส่ ว นใหญ่ ที่ เ กี่ ย วกับ การช่ ว ยเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ข องสหพัน ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนี น้ ันจะไม่ ไ ด้รับ การยอมรั บ ในทางกฎหมายเท่ า ใดนัก แต่ ก ารผสมเที ย มใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียงั มีความเป็ นได้ เนื่องจากกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้
เปิ ดโอกาสในทางกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยข้อกาหนดทางวิชาชี พแพทย์ (standesrechtlichen
Voraussetzungen) ซึ่ ง กฎหมายฉบับ นี้ น้ ัน บัญญัติเปิ ดช่ องให้ก ับ คู่ รัก ชายหญิ ง ทั้ง คู่ส มรสที่ จด
ทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ซึ่ งถือว่า การ
ผสมเทียมนั้น กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ นั มีความเสมอภาคในการให้ผทู้ ี่มีภาวะมี
บุตรยากได้เข้ารับการบาบัดอย่างเท่าเทียม
สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีแนวความคิดเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ถือว่าใกล้เคียงกับสาธารณรัฐเยอรมนีอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดใน
เรื่ องของมาตรการทางเลือกเท่านั้น ซึ่ งสาหรับการตั้งครรภ์แทนนั้นศาลฎีกาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ได้ตดั สิ นว่า การตั้งครรภ์แทนนั้นเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เว้นแต่หากไม่มีประโยชน์
ในทางพาณิ ชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดียงั ไม่มีกฏหมายเฉพาะสาหรับกรณี การรับ
ตั้งครรภ์แทน ดังนั้นจึงถือว่า หากไม่มีผลประโยชน์ทางพาณิ ชย์และมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง คู่รัก
ทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นคู่สมรสหรื อชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาก็มีสิทธิ เข้าถึงการรับบริ การ
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมด้วยกัน สาหรับกรณี การผสมเทียมโดยทัว่ ไปนั้น
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายรองรับการใช้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในการผสมเทียม
คือ Code de la santé publique ซึ่ งให้สิทธิ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอีกเช่นเดียวกันสาหรับคู่รักทุก
ประเภทไม่วา่ จะเป็ นคู่สมรสหรื อชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา
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ประเทศที่ น่าสนใจในการศึกษาเกี่ ยวกับความเสมอภาคอีกประเทศหนึ่ งนัน่ ก็คือ เครื อรัฐ
ออสเตรเลี ย ซึ่ งมีหลายรัฐด้วยกันที่มีกฏหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งในเครื อรัฐ
ออสเตรเลี ยนั้นถื อว่า มี ความทันสมัยของกฏหมายเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะนาเสนอต่อไปเป็ นลาดับ
ก่อนอื่นจะกล่าวถึงกฏหมายกลางของเครื อรัฐออสเตรเลียเสี ยก่อน ซึ่ งถือว่าเป็ นประเทศที่มีกฏหมาย
กลางเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ มี 2 ฉบับที่สาคัญด้วยกัน คือ แนวทางการปฏิบตั ิของคณะกรรมการที่รับรอง
การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ (Reproductive Technology Accreditation Committee Code
of Practice หรื อ RTAC) และ จรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในทางคลินิกและ
การวิจยั (Ethical Guidelines on the Use of Assisted Reproductive Technology in Clinical Practice
and Research) ดังนี้จึงเห็นได้วา่ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่ งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั เครื อรัฐออสเตรเลียนั้นออกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช นิ ดนี้ ครั้ งแรกเมื่ อปี ค.ศ. 1986 แสดงเห็ นความส าคัญของเทคโนโลยีประเภทนี้ ใ น
เครื อรัฐออสเตรเลีย
ซึ่ งจากการศึกษากฏหมายเกี่ยวกับสุ ขภาพประชาชน รัฐบาลกลางนั้นออกได้แต่หลักเกณฑ์
ในการควบคุ มประกอบวิชาชี พได้เท่านั้น รัฐบาลกลางไม่ อาจจะออกกฏหมายเฉพาะได้ จึงเป็ น
หน้าที่ของแต่ละรัฐในการกาหนเดกฏเกณฑ์หรื อบัญญัติกฏหมายขึ้นมาบังคับใช้ในแต่ละรัฐเอง
แต่ หากพิ จารณาในแต่ ล ะรั ฐในเครื อรั ฐออสเตรเลี ย แล้วจะเห็ นได้ว่า กฏหมายเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในแต่ละรัฐก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดกันไป แต่สิ่งหนึ่ งที่มี
แนวความคิดคล้ายกันประการหนึ่งคือ สิ ทธิการเข้ารับบริ การตามกฏหมายอย่างเสมอภาค ซึ่ งผูเ้ ขียน
จะขอยกตัวอย่างกฏหมายของแต่ละรัฐในเครื อรัฐออสเตรเลียและวิเคราะห์เป็ นลาดับดังต่อไปนี้
รัฐวิคตอเรี ย (Victoria) กฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในรัฐ
นี้ คือ รัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2008 ซึ่ งหากเราพิจารณาจากบท
นิ ยามศัพ ท์ของกฏหมายดัง กล่ าวแล้ว นิ ยามศัพท์คาว่า คู่รัก หรื อ Partner มีท้ งั หมด 2 ประเภท
ด้วยกันที่กฏหมายฉบับนี้ รองรับ คือ ประเภทแรก คือ คู่สมรสที่จดทะเบียนกันตามกฏหมาย และ
ประเภทที่สอง คือ บุคคลที่กินกันแบบคู่รักเหมือนกับประเภทแรก อีกทั้งไม่จากัดเรื่ องเพศอีกด้วย
แต่คู่รักเหล่ านี้ น้ ันต้องเป็ นประชากรในรัฐเท่านั้น จึงพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การเข้ารั บ
บริ การตามมาตรา 10 ซึ่ งเพียงแต่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากคู่รัก หากจะรักษาภาวะการมีบุตรยาก
ซึ่ งแน่ นอนตรงนี้ จะมีความแตกต่างกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ของประเทศไทยในประเด็นเรื่ องคู่รักหรื อความเสมอภาคของคู่รัก เนื่ องจากคู่รักของ
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กฏหมายไทยต้องเป็ นคู่สมรสเท่านั้นที่จะให้ความยินยอมในการรักษาได้ ซึ่ งถือว่ากฏหมายของรัฐ
วิคตอเรี ยนั้นเปิ ดโอกาสให้ทุกคู่รักที่มีภาวะการมีบุตรยากเข้ารับการบาบัดรักษาภาวะนี้ ได้อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) กฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ของรัฐนี้ ซ่ ึ งก็คือ รัฐบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธุ์ของครอบครัว ค.ศ. 1975 ประกอบกับ
รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการบาบัดรักษาช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 1988 ซึ่ งรัฐบัญญัติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธุ์ของครอบครัว ค.ศ. 1975 มาตรา 10A (1)(a) ให้สิทธิ ผรู้ ับบริ การเป็ นสามีและภริ ยา
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อชายหญิงที่อยูก่ ิ นฉันสามีภรรยาก็ได้ จะเห็นได้ว่า กฏหมายของรัฐเซาท์
ออสเตรเลี ยนั้นก็เป็ นอีกหนึ่ งรัฐที่ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์จากัดเฉพาะคู่สมรสเท่านั้น จะเห็นได้ว่า
กฏหมายเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พันธุ์ ข องรั ฐเซาท์ออสเตรเลี ย มี บ ทบัญญัติที่ เ ล็งเห็ น
ความสาคัญของความเสมอภาคเท่าเทียมของคู่รักทั้งหมด
รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ที่มีกฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
นัน่ ก็คือ รัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 จากการศึกษากฏหมาย
ฉบับ นี้ จะแตกต่ า งกับ รั ฐ วิ ค ตอเรี ย อยู่ป ระการหนึ่ ง คื อ บทนิ ย ามศัพ ท์ข องกฏหมายรั ฐ บัญ ญัติ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 จะใช้คาว่า คู่สมรส ไม่ได้ใช้คาว่า คู่รักแบบ
เดียวกันกับรัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2008 ของรัฐวิคตอเรี ย แต่ก็
ไม่ทาให้ผลแตกต่างกันมากนักเนื่องจาก กฏหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์น้ ี คาว่า คู่สมรส นั้นหมายถึง
ทั้งคู่สมรสที่จดทะเบี ยนตามกฏหมาย และ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั ซึ่ งหากพิจารณา
ต่อไปว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั นัน่ ก็คือ บุคคลเพศใดก็ได้อยู่ดว้ ยกันฉันคู่สมรสตาม
หลักเกณฑ์ของกฏหมายการตีความ ค.ศ. 1987 มาตรา 21C ซึ่ งจะมีการตีความความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินยั ไว้หลากหลายประการด้วยกัน
รัฐแทสเมเนี ยนั้นแม้ตวั กฏหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้กาหนดตรงๆไว้ผมู้ ีสิทธิ เข้ารับบริ การ
โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั คือ บุคคลใดบ้าง แต่จากการศึกษาผูเ้ ขียนพบว่า รัฐแทส
เมเนี ยนั้นมีกฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มีความแตกต่างกับรัฐอื่น
พอสมควรแต่ผลทางกฏหมายกลับไม่แตกต่างกันนัน่ คือ เรื่ องความเสมอภาคเท่าเทียมของบุคคลที่มี
สิ ทธิ เข้ารับการบริ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ สิ่ งที่แตกต่างคือ กฏหมาย
ไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดมีสิทธิ เข้ารับการบริ การทางการแพทย์ประเภทนี้ แต่ความ
เสมอภาคนั้นไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากรัฐสภาของรัฐนั้นได้หาทางออกประชุ มรองรับสิ ทธิ ของทุก
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คู่รักไม่ว่าจะเป็ นคู่สมรสหรื อไม่ รวมถึงคู่รักเพศเดียวกันอีกด้วย นับว่าเป็ นการประชุมที่มีมติของ
คณะกรรมการรัฐสภาที่ทนั สมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอีกรัฐหนึ่ง
รั ฐเวสเธิ ร์นออสเตรเลี ยเป็ นอีกหนึ่ งรัฐที่มีกฏหมายเกี่ ยวกับใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ ในรัฐหนึ่งของประเทศเครื อรัฐออสเตรเลีย โดยรัฐเวสเธิ ร์นออสเตรเลียนี้ น้ นั ได้
บัญญัติเกี่ ยวกับความเสมอภาคเท่าเทียมของคู่รักในประเภทต่างๆไว้ ในรัฐบัญญัติเทคโนโลยีการ
เจริ ญพันธุ์ของมนุ ษย์ ค.ศ. 1991 ซึ่ งในการขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั ซึ่ งจาก
การศึกษา รัฐบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 23 ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ พบว่า คู่รักสามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงการตั้งครรภ์แทน โดยคู่รักนั้นไม่จาเป็ นต้องเป็ นคู่รักที่จด
ทะเบี ย นสมรสตามกฏหมายก็ ไ ด้ กฏหมายฉบับ นี้ ยัง เปิ ดโอกาสให้ ก ับ คู่ รั ก ที่ อ ยู่ กิ น กัน ที่ มี
ความสัม พันธ์ ท างพฤติ นัย อี ก ด้ว ย นับ ว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุ ก คู่ รัก ได้มี โ อกาสเข้า รั บ การ
บาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ในอินเดี ยเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่น่าสนใจนามาศึกษาในกรณี เกี่ยวกับความเสมอภาคของ
คู่รักในแต่ละความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในเรื่ องสถานะของกฏหมาย เนื่องจากอินเดียเป็ นประเทศที่
มี ก ารใช้เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พันธุ์ ม ากอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของโลก เนื่ อ งจากมี ผูม้ าใช้บ ริ ก ารใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ โดยเฉพาะการตั้งครรภ์แทน ซึ่ งอนุญาตให้คู่รักชาวต่างชาติเข้ามาใช้
บริ การอย่างต่อเนื่ อง ทารายได้มากถึ งปี ละประมาณ 2,000 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งขณะนี้
อินเดียมีการทบทวนที่จะออกกฏหมายสาหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ฉบับแรก
มาบัง คับ ใช้ ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นได้ศึ ก ษาถึ ง ร่ า งฉบับ กฏหมายส าหรั บ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ท าง
การแพทย์ อินเดียในปั จจุบนั คือ ร่ างรัฐบัญญัติว่าด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2014 ใน
เรื่ องเกี่ยวกับความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิ ทธิของการใช้บริ การทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์น้ ี ตามที่จะกล่าวในต่อไปนี้ ซึ่ ร่างกฏหมายฉบับดังกล่าว ได้บญั ญัติ นิยามศัพท์คาว่า
คู่รัก หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในครัวเรื อน
หรื อบ้านเดียวกันร่ วมกันผ่านความสัมพันธ์ในธรรมชาติของการแต่งงานตามกฎหมายในอินเดีย ซึ่ ง
สามารถตีความได้วา่ คู่รักตามกฏหมายฉบับนี้ หมายถึงคู่รักทั้งแบบจดทะเบียนสมรสและแบบอาศัย
อยู่ร่วมกัน แต่ก็มีมาตรา 58 ของร่ างรัฐบัญญัติว่าด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ค.ศ. 2014 ซึ่ ง
จากัดสิ ทธิ การเข้ารับบริ การบาบัดรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์เฉพาะการตั้งครรภ์แทนในอินเดียนั้นต้องผ่านการแต่งงานตามกฏหมายของอินเดีย นัน่
หมายความ การตั้งครรภ์จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีการแต่งงานตามกฏหมาย แต่เทคโนโลยีช่วยการ
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เจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ประเภทอื่น เช่ น การผสมเทียมนั้น คู่รักต่างๆจะมีความสัมพันธ์แบบคู่
สมรสหรื อความสัมพันธ์แบบอาศัยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาก็ย่อมได้ จึงเห็นว่า ตรงประเด็นนี้ จะ
เหมื อนกันกับ ในพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก ที่เกิ ดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ในเฉพาะเรื่ องการตั้งครรภ์แทนเท่านั้น ซึ่ งจะแตกต่างกันในเรื่ องของการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์แบบผสมเทียม ซึ่ งแนวทางของอินเดียในทางออกแบบ
นี้ ก็ถือว่า มี ความน่ าสนใจไม่ใช่ น้อย เพราะการตั้งครรภ์แทนนั้นมีค่าใช้จ่ายสู ง มีปัญหาทางด้าน
ศีลธรรมและมีข้ นั ตอนทั้งทางกฏหมายและการทางแพทย์ที่ซบั ซ้อน จึงอาจจะอนุญาตเฉพาะคู่รักที่
แต่งงานแล้วเท่านั้น แต่บาบัดรั กษาโดยวิธีการผสมเทียมเป็ นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและมี
ค่าใช้จ่ายที่มีราคาถูกกว่ามากมาย จึงเปิ ดโอกาสให้คู่รักทุกประเภทนั้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการเข้ารับบริ การบาบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมได้อย่าง
เป็ นธรรม
สาหรับอังกฤษนั้นถื อว่าเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีกฎหมายเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ที่มีความทันสมัยอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากอังกฤษนั้นจากการศึกษาพบว่า ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการอย่างจริ งจังในการศึกษาในเชิงคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งเรี ยกกันสั้นๆว่า คณะกรรมการ
วอร์ นอค มีการรายงานว่า “การที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีการตามธรรมชาติถือเป็ นความ
เจ็บป่ วยประการหนึ่ งที่สมควรได้รับการบาบัดรักษาภายใต้การบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ” ด้วย
แนวความคิดนี้ อังกฤษนั้นยังถือว่า การเข้ารับการบาบัดรักษานั้น เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างหนึ่ งใน
อังกฤษ ซึ่ งรวมถึ ง ภาวะการมีบุตรยากด้วย ซึ่ งการบาบัดรักษาเหล่านี้ อยู่ในโครงการ “การบริ การ
สุ ขภาพแห่ งชาติ” (National Health Service หรื อ NHS) ทั้งสิ้ น ซึ่ งวิธีการผสมเทียมโดยการฉี ดเชื้ อ
นั้นอยู่ภายใต้โครงการที่กล่าวมาข้างต้นมาเป็ นระยะเวลานานแล้วและการบาบัดรักษาโดยวิธีน้ ี มี
ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การปฏิสนธิ นอกร่ างกาย
จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการวอร์นอคเห็นว่า การให้บาบัดรักษาผูป้ ่ วยเช่นนี้ ไม่ควรที่
จะพิจารณาจากสถานภาพของการสมรสตามกฎหมายเท่านั้น คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสควร
ที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ได้เช่นกัน แม้วา่ จะมีการพยายามกาหนดให้คู่สมรสเท่านั้นที่จะ
มีสิ ท ธิ เข้ารั บ การบริ ก ารเท่ า นั้น แต่ ก็ ไม่ เป็ นผลสาเร็ จ ซึ่ งผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า เป็ นความเห็ นที่ มี ค วาม
สอดคล้อ งกับ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและท าให้ ป ระชาชนทุ ก คนสามารถเข้า ถึ ง การบริ ก ารโดย
เทคโนโลยีช นิ ดนี้ ได้อย่างเสมอภาคเท่ าเที ยมกัน ซึ่ งอัง กฤษนั้นเล็งเห็ นความสาคัญของสุ ข ภาพ
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ประชาชนมากกว่าทะเบียนสมรสที่เหมือนจะมีความแน่นอนแต่ก็สามารถจดทะเบียนหย่าเมื่อไรก็
ได้
ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นนั้นเห็ นว่าอัง กฤษนั้นมี ค วามชัดเจนในเรื่ องเหล่ านี้ เนื่ องจากอัง กฤษนั้น เห็ น
ความส าคัญของมาตรการการควบคุ ม และความเหมาะสมของแต่ ล ะคู่ รัก ในการใช้เทคโนโลยี
มากกว่าทะเบียนสมรสที่เป็ นเพียงกระดาษใบหนึ่ งแสดงแต่เพียงสถานะเท่านั้นแต่ไม่ได้บ่งบอกถึง
ความมัน่ คงหรื อความแน่นอนได้มากนัก
ผลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านนิ ติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย ใน
ความเห็ นแรก สรุ ปได้ว่าควรเปิ ดโอกาสให้คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยามีสิทธิ ที่จะใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เนื่องจากทะเบียนสมรสนั้นไม่ได้แสดงถึงความมัน่ คง
เป็ นเพียงก่อให้เกิดสิ ทธิ ทางแพ่งต่อคู่สมรสเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีทะเบียนสมรสจะไม่
สามารถที่จะมีบุตรได้ และความเห็นที่สอง สรุ ปได้วา่ ยังเห็นว่า ควรต้องเป็ นคู่สมรสที่จดทะเบียน
สมรสถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้
เนื่องจากเป็ นสิ่ งเดียวที่มีความมัน่ คง ณ ตอนนี้และต้องการคุม้ ครองเด็กให้มีบิดามารดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย และไม่เห็ นว่า จะเป็ นการยุ่งยากที่จะไปจดทะเบียนสมรสเพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
ซึ่ งหากวิ เ คราะห์ เ ป็ นรายข้อ ได้ ดัง นี้ กฎหมายต้อ งมี เ หตุ ผ ลซึ่ งแม้จ ะมี เ หตุ ผ ลท้า ย
พระราชบัญญัติว่า เพื่อกาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิ ดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์เกี่ ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการ
นาไปใช้ใ นทางที่ ไม่ ถูกต้อง ข้อความข้า งต้นที่ก ล่ า วมานี้ ตีค วามได้ว่า กฎหมายฉบับ นี้ ต้องการ
กาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาให้ชดั เจนในกรณี ที่เด็กเกิดมาจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
ต่างๆและป้ องกันเรื่ องการค้ามนุ ษย์เป็ นสาคัญ แต่การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สิทธิ การรักษา
ภาวะมี บุ ต รแก่ ช ายหญิ ง ที่ เ ป็ นสามี แ ละภริ ย าที่ ช อบด้ว ยกฎหมายเท่ า นั้น แต่ ไ ม่ มี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์ป้องกันต่างๆไว้เป็ นเฉพาะกรณี ลาพังเพียงแต่ทะเบียนสมรสนั้นก็ไม่อาจจะพิสูจน์ได้วา่
สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะไม่ได้แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญ พัน ธุ์ ดัง นั้น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า กฎหมายฉบับ นี้ มี เ หตุ ผ ลในการออกกฎหมายก็ จ ริ ง แต่ มิ ไ ด้
สมเหตุสมผลกับเหตุผลในการออกกฎหมายเท่าใดนัก ในเรื่ องทะเบียนสมรสผูเ้ ขียนเห็นว่า เมื่อมี
การจดทะเบียนสมรสได้ก็สามารถหย่ากันได้ และกฏหมายไม่ได้บงั คับสาหรับการหย่า ซึ่ งถือเป็ น
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อิสระจะหย่าหรื อจะจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได้ ดังนี้ เราจะเห็ นได้ว่า ทะเบียนสมรสนั้นก็ไม่ได้
เป็ นหลักประกันอะไรที่แน่นอนนักว่า จะสามารถป้ องกันปั ญหาต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย
ได้
อีกทั้งยังขัดต่อหลักนิ ติธรรมอีกหลายประการ กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องนาไปสู่ ความเป็ น
ธรรม ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้นาไปสู่ ความเป็ นธรรม ซึ่ งสังคมในภาพรวมนั้น ไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมเนื่องจากมีความไม่เสมอภาคในการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้
ให้สิทธิ เฉพาะสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
อี กประการหนึ่ งกฎหมายที่ดีตอ้ งคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งสิ ทธิ มนุ ษยชนนั้น มนุ ษย์มี
สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงบริ การสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค อีกทั้งมีสิทธิ ที่จะมีสุขภาพดี ซึ่ ง
เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุ ษยชน การที่บุคคลใดมีภาวะมีบุตรยากนั้น ถือว่า เป็ นการบกพร่ องทาง
สุ ขภาพ ซึ่ งควรจะมีสิทธิ ในการรักษาภาวะดังกล่าวนี้ในสถานพยาบาลต่างๆของรัฐ หาใช่แต่เพียงจะ
จากัดสิ ทธิ แต่ชายหญิ งที่มีสถานะสมรสแล้วเท่านั้น แม้กฎหมายจะมีความทันสมัยในการบัญญัติ
หลักเกณฑ์ต่างๆในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ก็ตาม แต่ กฎหมายดังกล่าว
นั้นมี ผลย้อนหลังที่กระทบต่อสิ ทธิ ของประชาชนบางกลุ่ มทาให้มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันใน
สังคม
กล่ า วโดยสรุ ปได้ ว่ า หากพิ เ คราะห์ จ ากการศึ ก ษากั บ กฎหมายเรื่ องเดี ย วกัน นี้ ของ
ต่างประเทศ ซึ่ งมีหลายประเทศด้วยกันที่มีบทบัญญัติถึงความเสมอภาคหรื อความเท่าเทียมกันใน
การเข้ารับบริ การการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ในกฏหมายของแต่
ละประเทศที่ ก ล่ า วมานั้น มี ค วามสอดคล้องกับ หลัก นิ ติธ รรมเป็ นอย่า งมาก เนื่ องจากกฏหมาย
เกี่ ยวกับเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ความทันสมัย จะ
เห็นได้วา่ กฏหมายของแต่ละประเทศที่กล่าวมานั้น มีความทันสมัยและเคารพสิ ทธิ ของมนุษยชนที่
ไปในแนวทางเดี ย วกัน ไม่ ริ ด รอนสิ ท ธิ ต่ า งๆของการเข้า ถึ ง การบริ ก ารทางการแพทย์ แม้ว่ า
กระบวนการต่างๆจะไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็ นที่ยอมรับว่า วิธีการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์ เป็ นสิ่ ง ที่ ถื อว่า ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เป็ นไปโดยตามธรรมชาติ แต่ ใ นเมื่ อ
ธรรมชาติ น้ ัน บัน ดาลความสามารถให้เ ผ่า พัน ธุ์ ม นุ ษ ย์สื บ พัน ธุ์ ไ ด้โ ดยสมบู ร ณ์ แต่ เ มื่ อ มี ค วาม
บกพร่ องตามธรรมชาติ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เหล่านี้ ต่างหากที่เข้ามาเติมเต็ม
สิ่ ง ที่ ธ รรมชาติ พ รากความสามารถในการมี บุ ต รของบุ ค คลเหล่ า นี้ ไป ผูเ้ ขี ย นจึ ง เห็ น ว่า มี ค วา
เหมาะสมแล้วที่ จะทาให้การให้บริ การเหล่านี้ มีความเสมอภาคโดยที่ไม่ตอ้ งสนใจกระดาษหนึ่ ง
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แผ่นที่เรี ยกว่า ทะเบียนสมรส เพียงแต่ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั มีการ
ใช้ที่อาจจะเป็ นคุ ณและเป็ นโทษได้ จึง อาจจะต้องมีมาตรการต่างๆ ที่ควรค านึ งถึ งด้า นโทษด้วย
เช่ น กัน ในส่ ว นของแต่ ล ะประเทศจะมี ม าตรการทางเลื อ กอย่ า งไรนั้น ผูเ้ ขี ย นขอยกไว้ก ล่ า ว
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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4.2 มำตรกำรทำงเลือกเกีย่ วกับกำรใช้ เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่ ำงประเทศ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยนั้นยังไม่มีมาตรการใดๆรองรับสิ ทธิ ของชายหญิงที่อยู่กินกันฉัน
สามีภรรยา หากพิเคราะห์จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2558 ในมาตราที่เกี่ยวข้องนั้นบัญญัติไว้ให้สิทธิ เฉพาะสามีและภริ ยาที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งกฎหมายนั้นมีเจตนารมณ์ป้องกัน
การค้ามนุษย์โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดีก็ตาม แต่ก็ทาให้เกิดปั ญหาใน
การให้บริ การทาให้แพทย์น้ นั ไม่อาจจะให้บริ การคู่ชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีสามีภรรยา เพราะ
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้เช่นนั้น ตามนัยของมาตรา 19 หรื อ 21 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิด
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ซึ่ งตรงนี้จึงชัดเจนว่า ไม่มีมาตรการใดๆ หรื อ มาตรการอื่นๆรองรับกรณี ชายหญิงที่อยูก่ ิ น
กันฉันสามีภรรยาที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่อยากจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ ี ซึ่ งความที่
จะกล่าวต่อไปนี้ จะนาบทบัญญัติของกฎหมายประเทศต่างๆที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนากฎหมายต่อไป
เริ่ มจากประเทศเยอรมัน แม้จะไม่ค่อยมีกฎหมายสนับสนุ นในการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์มากนัก โดยเฉพาะการตั้งครรภ์แทนซึ่ งถือว่าผิดกฎหมาย ไม่อาจจะกระทาได้ไม่วา่ บุคคล
ใดก็ตาม แต่กระนั้นก็ตามในการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยการผสมเทียมนั้น ซึ่ งเป็ นวิธีการ
ที่ไม่ซับซ้อนและมี ประโยชน์มากในทางการแพทย์ที่จะบรรเทาความทุกข์สาหรับคู่รักที่มีปัญหา
เรื่ องการมีบุตรยากนั้น ประเทศเยอรมันนั้นยังให้ความสาคัญอยู่ซ่ ึ งมาตรการรองรับสาหรับคู่ชาย
หญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาซึ่ งมีความสัมพันธ์ในระยะยาวนาน ซึ่ งแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ก็ตาม แต่ฝ่ายชายนั้นต้องมีความรับผิดชอบในการยอมรับเด็กเป็ นบุตรโดยการยอมรับความเป็ นบิดา
ซึ่ งไม่อาจจะละเลยหรื อทอดทิ้งเด็กที่เกิ ดจากการผสมเทียมได้ ซึ่ งเป็ นมาตรการที่เป็ นประโยชน์ทา
ให้สามารถตรวจสอบได้วา่ ใครเป็ นบิดาของเด็กคนนี้ ถ้าไม่มีชายคนใดมายินยอมรับเด็กคนนี้ เป็ น
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บุตรก็ไม่อาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยการผสมเทียมได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปั ญหา
เรื่ องการค้ามนุ ษย์ได้อีกทางหนึ่ ง อีกทั้งยังไม่กระทบสิ ทธิ มนุ ษยชนของประชาชนในประเทศอีก
ด้วย เนื่องจากมีความชัดเจนในการกาหนดมาตรการรองรับ
อีกประเทศหนึ่ งที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกันในกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์น้ นั คือ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งการแม้การตั้งครรภ์แทนในประเทศฝรั่งเศสยังมีบางกรณี ที่ถือว่า ขัด
ต่อกฏหมาย เว้นแต่ไม่ใช่ การพาณิ ชย์ แต่การผสมเทียมนั้นประเทศฝรั่งเศสยังคงให้ความสาคัญ
เพราะ มีการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว จึงมีกฎหมายรองรับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมนี้เพื่อช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้รองรับทั้ง
คู่ชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาและคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ซึ่ งกฎหมาย
กาหนดมาตรการว่า คู่รักทั้งสองประเภทนั้นต้องผ่านการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่สาหรับคู่ชาย
หญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยานั้น กฎหมายกาหนดมาตรการเพิ่มเติมว่า “ต้องพิสูจน์ได้วา่ อยูก่ ินกัน
มาร่ วมกันเป็ นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี ขึ้ นไป และต้องให้ความยินยอมการผสมเทียม ซึ่ งประเทศ
ฝรั่ ง เศสจะเน้นไปที่ ก ารพิ สู จน์ ก ารใช้ชี วิตอยู่ร่วมกันแม้ไ ม่ ไ ด้จดทะเบี ย นสมรส ซึ่ ง ถื อว่า เป็ น
มาตรการที่รองรับสิ ทธิ ของคู่ชายหญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยา ที่มีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ว่า ครองรัก
กันจริ งแม้ไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม ซึ่ งมีความรอบคอบพอสมควรเพราะต้องใช้หลักฐานในการใช้
ชี วิตการยืนยันการอยู่ร่วมกัน ก่อนที่จะได้รับอนุ ญาตในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดย
วิธีการผสมเที ยม ซึ่ งถื อว่าเป็ นมาตรการเพื่อการตรวจสอบอย่างหนึ่ ง ทาให้บุคคลอื่นซึ่ งไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ ในการใช้ชีวิตร่ วมกันมาใช้ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิ ตเด็กเพื่อการค้า
มนุษย์
ผลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย สรุ ป
ได้วา่ มีความเห็นตรงกันที่หากจะรองรับสิ ทธิของคู่ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์แล้ว หากมีมาตรการเพิ่มเติมในการรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าว
นี้ มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า เห็นด้วยอย่างยอ่ง เนื่องจากมีประโยชน์ดา้ นการตรวจสอบ
และอีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้คู่ชายหญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยาให้สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย และจะสามารถลดปั ญหาการค้ามนุษย์ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมี
การตรวจสอบความเหมาะสมของคู่ชายหญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยาที่จะสามารถใช้เทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ มาตรการทางที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้มีความเห็นเสนอ เช่ น การ
แสดงหลัก ฐานว่ า อยู่กิ น กัน ไม่ น้ อ ยกว่า 2-3 ปี ก็ ไ ด้ หรื อ มี ม าตรการอื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมในการ
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ตรวจสอบคู่ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปแนวทางเดียวกันกับมาตรการของ
ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งความเห็นแรกนี้ เป็ นความเห็นที่ผใู้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นไปในแนวทาง
เดียวกันว่า ควรมีมาตรการรองรับในกรณี น้ ี แต่ก็มีความเห็นที่สอง ที่มีความเห็นแตกต่างกันออกไป
ซึ่ งสรุ ป ได้ว่า ไม่ มีค วรมี ม าตรการรองรับคู่ รัก ชายหญิงที่ อยู่กินกันฉันสามี ภรรยาแล้ว เนื่ องจาก
อาจจะเกิ ดปั ญหาที่ ตามมาภายหลัง ได้ หรื อ คิดว่า ทะเบี ย นสมรสนั้นมี ค วามมัน่ คงและแน่ นอน
มากกว่าที่จะนามาตรการใด ๆ มาใช้ และหากมีการหย่าร้างกันภายหลังจะไม่มีหลักประกันให้เด็ก
การที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 นั้นมิได้บญั ญัติถึงมาตรการต่างๆ รองรับ ในกรณี การเข้ารับบริ การบาบัดรักษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ของคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม โดย
บัญญัติรองรั บแต่ สิทธิ ของสามี และภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งหากมีม าตรการที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยในการที่ จ ะรองรั บ สิ ท ธิ ข องคู่ ช ายหญิ ง ที่ อ ยู่กิ น กัน ฉัน สามี ภ รรยาให้ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้แล้ว ก็จะทาให้ปัญหาของคู่ชายหญิงที่อยู่กินกันฉัน
สามีภรรยานั้นได้คลี่คลายลง และมาตรการที่กล่าวมานั้นมีความเหมาะสมที่ไม่ไปริ ดรอนสิ ทธิ เกิ น
สมควร แต่เป็ นมาตรการที่ตอ้ งการตรวจสอบให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่ป้องกันปั ญหาใหญ่
หนึ่งปั ญหาคือ ปั ญหาการค้ามนุษย์ ซึ่ งหากมีมาตรการการแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นสามี
ภรรยาที่มน่ั คงแล้ว หรื อมีมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการตรวจสอบคู่ชายหญิงที่อยู่กินกันฉัน
สามีภรรยาที่สามารถตรวจสอบเจตนาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ ก็
จะทาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่เป็ นการปิ ดกั้นหรื อจากัดสิ ทธิ ของคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉัน
สามีภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อีกด้วย
กล่ าวโดยสรุ ป คื อ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ควรมีมาตรการที่รองรับในกรณี ที่เปิ ดโอกาสให้คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ิน
กันฉันสามีภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั ได้ ผ่านขั้นตอนใน
การพิสูจน์หรื อแสดงเจตนาอันบริ สุทธิ์ เพื่อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะป้ องกันปั ญหา
การค้ามนุษย์และไม่เป็ นการจากัดสิ ทธิของคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยามากจนเกินไป
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พระรำชบัญญัติค้ ุมครองเด็กทีเ่ กิดจำกเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. 2558
ในปั จจุบนั ในเรื่ องเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยนั้น อานาจศาลแทบจะทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 จะ
เป็ นอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว แต่ อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว ตาม
พระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ การศึ ก ษาพบว่ า มาตรา 4 พบว่ า มี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ น้ ี เท่านั้น ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า กฏหมายฉบับนี้ ให้อานาจ
หลัก กับ ศาลเยาวชนและครอบครั ว เฉพาะในเรื่ อ งความเป็ นบิ ด ามารดาของผูท้ ี่ เ กิ ด โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ในอานาจหน้าที่หลักในเรื่ องนี้ หลังจากนั้นหากศึกษา
ต่อไปจะเห็ นได้ว่า มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 นั้นเป็ นอีกมาตราที่บญั ญัติถึงอานาจของศาล แต่ศาลในมาตรานี้ ใน
ความเห็ น ส่ ว นตัว ของผูเ้ ขี ย น หมายถึ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งการตั้ง
ผูป้ กครอง ในกรณี ที่สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความ
ตายก่ อ นเด็ ก เกิ ด มาตรานี้ เป็ นอี ก มาตราหนึ่ ง ที่ ใ ห้ บ ทบาทหน้า ที่ อ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครั วของประเทศไทยไว้ และอีก ทั้งยัง มี บทเฉพาะกาล ในมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่ งเกี่ยวกับผูท้ ี่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ สามีหรื อภริ ยาที่ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์
แทนหรื อพนักงานอัยการมี สิทธิ ยื่นคาร้ องต่อศาลให้มีคาสั่งให้ผทู้ ี่เกิ ดจากการตั้งครรภ์แทนก่ อน
วันที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ใช้บงั คับ เป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริ ยาที่ดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่
วันที่ ผนู ้ ้ นั เกิ ด ทั้งนี้ ไม่ว่าสามีและภริ ยาที่ดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็ นสามีและภริ ยาที่
ชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อไม่ ก็ ต าม มาตรานี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อ านาจศาลเป็ นกรณี พิ เ ศษก่ อ น
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ใช้
บังคับ ซึ่ งก็มีกรณี ที่คู่รักเพศเดี ยวกันมาใช้สิทธิ ทางศาล แต่อย่างไรก็ดีอานาจศาลตามบทบัญญัติ
มาตรานี้ เป็ นเพียงอานาจแค่ชว่ั คราว ที่มีไว้ใช้เฉพาะกรณี ที่เด็กนั้นเกิ ดจากการตั้งครรภ์แทนก่ อน
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วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเท่านั้น อานาจหลักต่างๆ ยังคงเป็ นไปตาม มาตรา 4 และ มาตรา 30
แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ซึ่ งจากการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ แล้วนั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่า อานาจศาลมีเพียงเกี่ยวกับความบิดา
มารดา หรื อ ผูป้ กครองของเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เท่านั้น อีกทั้งกฏหมายฉบับ
ดังกล่าวยังมีมาตราที่เกี่ ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตาม
นับของมาตรา 7 ซึ่ งให้อานาจไว้หลากหลายประการซึ่ งมีอานาจดังนี้ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ใน
การกาหนดนโยบายคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เสนอ
ความเห็ นต่อรั ฐมนตรี ในการพัฒนาหรื อแก้ไ ขปั ญหาเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ เสนอความเห็ นหรื อให้คา แนะนา ต่อรัฐมนตรี ในการออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญาตและการ
อนุ ญาตเกี่ ยวกับการดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา 23 พิจารณาอนุ ญาตเกี่ ยวกับการ
ดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา 23 ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ตามมาตรา 37 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ
การใช้ตวั อ่ อนที่ เหลื อใช้จากการบ าบัดรั ก ษาภาวะการมี บุ ตรยากของสามี และภริ ย าที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายเพื่อการศึก ษาวิจยั ตามมาตรา 37 ให้ความเห็ นชอบในการออกประกาศของแพทยสภา
เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์ต ามพระราชบัญญัติน้ ี โดย
ประกาศของแพทยสภาดัง กล่ า วให้ใ ช้บ ัง คับ ได้ต่ อ เมื่ อ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ควบคุ ม
ตรวจสอบ หรื อกากับดู แลการให้บริ การเกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ทางจริ ยธรรม กฎหมาย หรื อ
วัฒนธรรมที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ จัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี เสนอต่ อรั ฐ มนตรี อ ย่า งน้อ ยปี ละครั้ ง ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ นตามที่ รั ฐมนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย ซึ่ งหากศึกษาเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศอังกฤษแล้ว
มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย ซึ่ งผูเ้ ขียนจะได้กล่าวต่อไป
จากการศึกษาผูเ้ ขียนได้ศึกษาอานาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอังกฤษ พบว่า หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แม้กระทัง่ ศาลของประเทศอังกฤษนั้นมีอานาจในการพิจารณาได้หลากหลายกรณี มิได้
ถูกจากัดโดยแคบเหมือนกับหน่วยงานที่กี่ยวข้องในประเทศไทย และเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของคู่ชาย
หญิงที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งแน่ นอนหากกล่าวถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วย
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การเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์น้ ันในอังกฤษนั้น แยกพิจารณาได้เป็ น 2 กรณี คื อ กรณี แรก ความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะเป็ นบิดามารดา (suitability to be a parent) และกรณี ที่สองความเหมาะสม
ของคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (suitability of unmarried couple) ประเทศ
อังกฤษให้ความสาคัญกับอานาจของหน่ วยงานที่เกี่ ยวของกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์รวมทั้งศาลในการใช้ดุลพินิจถึงความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
มิได้ออกกฏหมายจากัดตายตัวเหมือนกับกฏหมายของประเทศไทยที่ให้อานาจเฉพาะเรื่ องเท่านั้น
โดยทัว่ ไปแล้วในประเทศอังกฤษ ที่มีหน่วยงานที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์จะถูก
กาหนดให้จดั ตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้นเพื่อที่จะทาการพิจารณาว่าการให้บริ การบาบัดรักษาคู่
สมรสที่ อยู่ในภาวะมีบุตรยากแต่ละกรณี น้ นั เป็ นไปโดยคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทารกที่จะกาเนิดมาหรื อไม่ ซึ่ งตรงจุดนี้ผเู้ ขียนเห็นว่ามีความยืดหยุน่ ของ
อานาจที่จะพิจารณาความเหมาะสมของคู่รักคู่น้ นั ในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อีกทั้งยัง
รักษาสิ ทธิ ของมนุษยชนได้อย่างเต็มที เนื่องจากไม่ได้ไปจากัดสิ ทธิการเข้าถึง แต่เข้าถึงแล้วเป็ นเรื่ อง
ความเหมาะสมในการเข้า รั บ บริ ก ารซึ่ งตรงนี้ ถื อ ว่า มี ป ระโยชน์ ม ากกว่า จ ากัด สิ ท ธิ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้
ตรวจสอบภายหลัง ที่ จ ะท าให้อาจจะปั ญ หาการค้ามนุ ษ ย์ต ามมาได้เ หมื อ นกับ พระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ซึ่ งอีกทั้งยังให้อานาจ
ศาลในการตรวจสอบอี ก หนึ่ ง ระดับ ด้วย ซึ่ ง ศาลของประเทศอัง กฤษนั้นในกรณี ดงั กล่ า ว จะรั บ
พิจารณาถึ งกฎเกณฑ์บางประการที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเป็ นบิดามารดา
อาจเป็ นไปโดยขัดต่อกฎหมายได้ เช่น หากคณะกรรมการจริ ยธรรมมีนโยบายว่าจะไม่ให้บริ การการ
ปฏิ ส นธิ นอกร่ า งกายแก่ ค นเชื้ อ ชาติ ยิวหรื อคนผิวสี ศาลก็ จะพิ พ ากษาว่า นโยบายเช่ นนั้นขัดต่ อ
กฎหมาย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ศาลจะมีอานาจในการตรวจสอบถึงระดับสิ ทธิ มนุษยชน เรื่ องของชนเชื้ อ
เชื้ อชาติ หรื อ ศักดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ส่ วนความเหมาะสมด้านการแพทย์ในการเข้ารับบริ การใน
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั เป็ นอานาจของคณะกรรมการจริ ยธรรม
ผลจากการสัม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั ด้านนิ ติศ าสตร์ และแพทยศาสตร์ ใ นประเทสไทย
ความเห็นสรุ ปได้ว่า หน่ วยงานของรัฐก็มีความสาคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของคู่รักชาย
หญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้เช่ นกัน
ซึ่ ง อาจจะอยู่ใ นระดับ ของคณะกรรมการพิจารณาจากค าร้ องขอที่ แสดงถึ ง ความเหมาะสมที่ จะ
อนุญาตให้สามารถดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ หรื อหน่วยงานของ
รัฐอี กทางหนึ่ งก็คือ ศาลที่ ใช้อานาจตุลาการ ซึ่ งประเทศไทยมีศาลเยาวชนและครอบครัวในการ
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พิจารณาพิพากษาปั ญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว ก็มีความคิดเห็นว่า หากเปิ ดโอกาสให้ใช้สิทธิ ทางศาล
ก็อาจจะเป็ นทางออกอีกหนึ่ งทางที่จะเปิ ดช่องให้คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาที่ตอ้ งการ
ใช้เ ทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พันธุ์ ท างการแพทย์น้ ัน ยื่นค าร้ อ งต่ อ ศาลให้ศ าลพิจ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมที่ จ ะเปิ ดโอกาสในการใช้สิ ท ธิ ท างศาลในกรณี น้ ี ได้เ ช่ น กัน ก็ อ าจจะเป็ นทางออกที่
เหมาะสมอีกประการหนึ่ง
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้วา่ มีความแตกต่างกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยอย่างมากมาย ซึ่ งกฏหมาย
ฉบับนี้ หากเปรี ยบเที ย บดู แล้วคณะกรรมการที่ มีอานาจตามกฏหมายของประเทศไทยมีอานาจ
ทั้ง หมด 12 ประการตามบทบัญ ญัติ ม าตรา 7 ก็ ดี แ ต่ มิ ไ ด้ก าหนดถึ ง อ านาจการพิ จ ารณาความ
เหมาะสมในการที่ จะอนุ ญาตเข้ารั บ การบริ ก ารเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์แต่
ประการใด ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่า คณะกรรมการดังกล่าวควรจะมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของคู่รัก
ในประเภทต่า งๆให้เขาได้มี โอกาสใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ได้ อี กทั้งยัง
สามารถตรวจสอบความจ าเป็ น ประวัติ ข องผู้รั บ บริ ก ารได้ง่ า ยอี ก ด้ว ย หรื อ จะเปิ ดโอกาสให้
หน่ วยงานของรัฐ คื อ ศาลที่ มีความเหมาะสมที่จะรับคาร้ องของคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามี
ภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ผูเ้ ขียนเห็นว่า เป็ นอีกทางออกที่มี
ความชัดเจน แน่ นอนและเป็ นธรรมที่สุด เนื่ องจากอานาจตุลาการนั้นสามารถตรวจสอบถึงความ
เหมาะสมของคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์จะได้เปิ ดโอกาสให้ยื่นคาร้องได้ และเป็ นการไม่จากัดสิ ทธิ ของคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกัน
ฉันสามีภรรยาที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เกินสมควรอีกด้วย
กล่าวโดยสรุ ป คือ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ควรให้อานาจหน่วยงานของรัฐ ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
รับคาร้ องที่ พิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะอนุ ญาตให้คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ หรื อ เปิ ดให้โอกาสให้ยื่นคาร้องต่อศาลให้มีอานาจ
ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะอนุญาตให้คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยาใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ก็เป็ นอีกทางหนึ่งที่มีการยอมรับในสังคม

115

4.4 ประสิ ทธิภำพในกำรบังคับใช้ กฏหมำยเกี่ยวกับสิ ทธิกำรเข้ ำรับบริกำรโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยกำร
เจริ ญพั นธุ์ ทำงกำรแพทย์ ต ำมพระรำชบั ญญัติค้ ุ ม ครองเด็ก ที่เ กิด จำกเทคโนโลยีช่ วยกำรเจริ ญ

DP

U

พันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. 2558 กับกฎหมำยของต่ ำงประเทศ
การบัง คับ ใช้ ก ฏหมายของประเทศไทยนั้น พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด จาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หากพิจารณาจากชื่ อของกฏหมายฉบับนี้
แล้วนั้นดู เหมื อนจะเป็ นเรื่ องหลักที่เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ และหากพิจารณาต่อไปถึงเหตุผลการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็จะเห็นได้วา่ มีสอง
เรื่ องหลักที่ ท าให้ตอ้ งมี ก ารบัญญัติก ฏหมายฉบับ นี้ นั่นคื อ เรื่ องความเป็ นบิ ดามารดาที่ช อบด้วย
กฎหมายของเด็ ก ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญพัน ธุ์ ท างการแพทย์ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ในทางพันธุ กรรม เพื่อกาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ
เด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์เ กี่ ย วกับ ตัว อ่ อ นและเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์มิใ ห้มีการนาไปใช้ในทางที่ ไม่ถูก ต้อง นั่นคือ การป้ องกันปั ญหาการค้ามนุ ษย์โดยใช้
เทคโนโลยีชนิ ดนี้ ซึ่ งการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ จะไม่มีปัญหาเลย หากบทบัญญัติต่างๆเป็ นไป
ตามชื่อพระราชบัญญัติและเหตุผลในการประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้ว พบว่า มีการจากัดสิ ทธิ ในการเข้าถึงการเข้ารับบริ การทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งการบาบัดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ ี ถื อว่า เป็ นการ
บาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก ซึ่ งประเทศอังกฤษนั้นถือว่า ภาวะการมีบุตรยากถือว่าเป็ นภาวะที่อยู่
ภายใต้โครงการบริ การสุ ขภาพแห่ งชาติ ถือว่า ทุกคนมีสิทธิ ที่จะเข้ารับการบาบัดรักษา ส่ วนความ
เหมาะสมในการเข้ารับบริ การนั้นเป็ นอีกประการหนึ่งที่ตอ้ งพิจารณา อีกทั้งยังมีศาลเป็ นที่พ่ ึงสุ ดท้าย
ของกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมอีกต่างหาก ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้
กฏหมายนั้นเป็ นระบบมากกว่าพระราชบัญญัติคุ ้ม ครองเด็ก ที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่ งไปบัญญัติกาหนดให้สามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฏหมายเท่านั้นที่
จะมีสิทธิ เข้ารับการบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยเอาทะเบียนสมรสเป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึ งสิ ทธิ โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมาย อีกประการหนึ่ งที่น่าเป็ น
ห่ ว งนั่ น ก็ คื อ บทลงโทษต่ า งๆ ในกรณี ที่ ฝ่ าฝื น แต่ จ ากการศึ ก ษาแล้ ว ผู้เ ขี ย นไม่ เ ห็ น ว่ า
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 จะ
กาหนดบทลงโทษในกรณี บุคคลที่ไม่ใช่ สามีและภรรยาโดยชอบด้วยกฏหมายนั้น เข้ารับบริ การ
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เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่า เป็ นผลเสี ยของการบังคับใช้กฏหมาย
ที่ ไ ม่ มี ค วามศัก ดิ์ สิ ทธิ์ แต่ ป ระการใด ท าให้ก ฏหมายฉบับนี้ มี ช่ องว่า งมากมายในการหลบเลี่ ย ง
กฏหมาย ไม่ได้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายที่ตอ้ งการให้ป้องปรามปั ญหาการค้ามนุษย์โดย
ใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญพัน ธุ์ ท างการแพทย์ จากที่ ก ล่ า วมานี้ ดั ง นั้ น ผู้เ ขี ย นเห็ น ว่ า
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ฉบับ
ปั จจุบนั ดังกล่าวนี้ มีประสิ ทธิ ภาพอ่อนในการบังคับใช้กฏหมาย ซึ่ งไม่มีความสมเหตุสมผลในการ
บัญญัติข้ นั ตอนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ อีกทั้งมีให้น้ าหนักไปในเรื่ องการตั้งครรภ์
แทนมากไป จนลื ม นึ ก ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์แ ละมาตรการที่ เ หมาะสมต่ า งๆ ซึ่ ง
กฏหมายฉบับนี้ น้ นั มีความย้อนแย้งในตัวเอง มีบทบัญญัติอนุญาตให้สิทธิ การรับบริ การเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เฉพาะสามีและภริ ยาโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่กลับไม่มีบทกาหนด
โทษทางอาญาหรื อทางปกครองแต่อย่างใด
กล่ าวโดยสรุ ป คือ กฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น นั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้
กฎหมายที่เหมาะสมกว่าซึ่ งมีการบัญญัติกฎหมายที่จะบังคับใช้ในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ที่ครอบคลุมกว่าประเทศไทย เนื่ องจากประเทศไทยนั้นเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ปลายเหตุและ
จากัดสิ ทธิ ของประชาชนในประเทศมากเกินไปอันเนื่องจากกลัวปัญหาด้านการค้ามนุษย์มากเกินไป
4.5 วิเครำะห์ โทษกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย
ประเทศไทยไม่ได้มีการกาหนดโทษ นอกจากไม่มีมาตรการแล้ว ยังไม่มีการบังคับโทษเสี ย
อีก จึงเป็ นการบัญญัติกฏหมายที่หละหลวมพอสมควร เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ของกฏหมายด้วย
อีกทางหนึ่ง เจตนารมณ์กฏหมายฉบับนี้น้ นั มีเจตนารมณ์ชดั เจนในเรื่ องการค้ามนุษย์ จึงบัญญัติให้มี
หลักเกณฑ์เฉพาะคู่สมรสเท่านั้น แต่หากพิเคราะห์ถึงโทษในการฝ่ าฝื นกลับไม่มีบทลงโทษกรณี ใดๆ
จึงเป็ นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า กฏหมายเกี่ ยวกับการป้ องกันการค้ามนุ ษย์ที่ควรจะมีโทษทางอาญา
แต่กลับไม่มีโทษในกรณี ที่ฝ่าฝื นต่อบทบัญญัติกฏหมาย
ด้วยความที่กฏหมายเปิ ดช่องว่างแบบนี้ น้ นั ผูเ้ ขียนเห็นว่า อาจจะทาให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากกฎหมายนั้นไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ในการบังคับใช้อย่างจริ งจัง เพราะนอกจาก
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา
19 และ 21 บัญญัติจากัดสิ ทธิ ไว้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นแล้วที่มีความไม่สมเหตุสมผลในหลายด้าน
แต่ถา้ หากมี การฝ่ าฝื นบทบัญญัติดงั กล่ าวข้างต้น ซึ่ งหากพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจากบท
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กาหนดโทษของพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2558
แล้วกลับไม่มีบทลงโทษในกรณี ดงั กล่าว ทาให้อาจจะทาให้มีบุคคลที่มีความไม่หวังดี หรื อคนที่
ต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อย่างไม่บริ สุทธิ์ เนื่องจากชายหญิงที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะใช้ช่องว่างตรงประการนี้ ลักลอบเข้ารับบริ การทางเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ไ ปในทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งก็ ย่อ มได้ เนื่ อ งจากไม่ มี โ ทษทางอาญา อี ก ทั้ง
มิหนาซ้ าไม่มีมาตรการตรวจสอบย้อนกลับไปยังคู่รักประเภทนี้วา่ มีความจาเป็ นขนาดที่จะสมควร
เข้า รั บ การบริ การทางเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์หรื อไม่ อีก ด้วย หากผูเ้ ข้ารั บ
บริ การมีความประสงค์อย่างอื่ นนอกเหนื อจากการเข้ารับการบาบัดรักษาแล้ว ก็อาจจะทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายอย่างยิง่ ในหลายๆประการ ซึ่ งแทนที่กฏหมายฉบับนี้บญั ญัติมาเพื่อมีเจตนารมณ์ในการ
ป้ องกันและควบคุ ม การใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์อย่า งถู ก ต้อง แต่ ก ลับ มี
ช่องว่างตรงนี้แทน ผูเ้ ขียนถือว่าเป็ นความขัดและแย้งในตัวเองของกฏหมายอย่างยิง่
ซึ่งจากการศึกษากฏหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีการให้สิทธิการบาบัดรักษาภาวะการมี
บุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมกับคู่รักแบบจด
ทะเบียนสมรสหรื อแบบอยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้ว อีกทั้งยังมีมาตรการ
รองรั บ เพื่ อ การตรวจสอบความเหมาะสมของสิ ทธิ ก ารบ าบัดรั ก ษาภาวะการมี บุ ตรยากโดยใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมในกรณี ของคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ิน
กันฉันสามีภรรยาอีกด้วย นอกเหนื อจากนั้น มีการศึกษาต่อไปพบว่า ในบัญญัติเดียวกันนั้นเองได้
กล่าวถึงโทษในกรณี ที่ฝ่าฝื นด้วย คือ โทษจาคุกถึงห้าปี และปรับถึงจานวน 500,000 ฟรัง ซึ่ งผูเ้ ขียน
เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมในการใช้ ก ฏหมายเนื่ อ งจากมี ท้ ัง มาตรการป้ องกัน ตรวจสอบและ
ปราบปรามไปในทางเดี ยวกัน ไม่ขดั แย้ง ในกฏหมายในฉบับเดี ย วกันเอง อย่า งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย
นอกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วยังมีรัฐวิคตอเรี ยของประเทศเครื อรัฐออสเตรเลียที่มีการ
กาหนดโทษเกี่ ยวกับกรณี ฝ่าฝื นข้อบัญญัติเกี่ ยวกับคู่รักชายหญิงที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเข้ามา
รับบริ การบาบัดรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ตามมาตรา 7 ประกอบกับหมวดที่ 2 3 และ
4 ของรัฐบัญญัติเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ค.ศ. 2008 ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า มี
โทษปรับและโทษจาคุกเสี ยด้วย ทาให้การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในรัฐแห่ ง
นี้ มีการป้ องกันการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นไปโดย
อิสระในการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ ซึ่ งจะสังเกตได้วา่ จะแตกต่างกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่
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เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2558 ของประเทศไทนโดยสิ้ นเชิงซึ่ งไม่มีโทษทางอาญา
หรื อมาตรการทางอาญาอย่า งอื่ นในการควบคุ ม ป้ องกันการกระทาความผิดตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2558
กล่าวโดยสรุ ป กฎหมายต่างประเทศนั้นมีการกาหนดโทษที่เหมาะสมและชัดเจนในแต่ละ
กรณี ซึ่ งขณะเดี ยวกันกฎหมายของประเทศไทยนั้น มีวตั ถุประสงค์หลักคือ การป้ องกันด้านการค้า
มนุษย์ จึงจากัดเฉพาะคู่สมรสแต่กลับหามีบทลงโทษไม่ ซึ่ อาจจะทาให้เกิดปั ญหาตามมาภายหลังได้
อีก เนื่องจากไม่มีมาตรการใด ๆ รองรับไว้สาหรับคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา อาจจะทา
ให้เกิดการฝ่ าฝื นได้ง่ายและตรวจสอบได้ยากมากขึ้นกว่าเดิม แม้มีกฎหมายจากัดสิ ทธิคู่รักชายหญิงที่
อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาก็ตาม
ซึ่ ง ณ ปั จจุ บนั จากการศึ กษาเนื่ องจากกฏหมายฉบับนี้ เป็ นกฏหมายใหม่อาจจะยังไม่พบ
ปั ญหาตรงนี้ มากนัก แต่ จ ากการวิเ คราะห์ บ ทบัญ ญัติข องกฏหมายฉบับ นี้ ท าให้อาจจะมี ปั ญหา
อย่างเช่ นที่กล่าวมาข้างต้นได้ เนื่ องจากศึกษาอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว ไม่มีโทษ หรื อ มาตรการทาง
อาญา หรื อ มาตรการอย่างอื่ นที่จะมาควบคุ มหรื อป้ องกันปั ญหาการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ในทางอาจจะส่ อในทางที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
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5.1 บทสรุ ป
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีวา่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ แล้วแล้วคื อ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ทาให้สิทธิ ของเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้รับความคุม้ ครองที่มากขึ้น
กระบวนการทางการแพทย์ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กบั การค้ามนุษย์ก็ได้รับการบัญญัติให้ชดั เจน
มากขึ้นแล้วในกฎหมายฉบับนี้ คือ การสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรื อการทา
ให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน การป้ องกันการเลือกเพศ การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุ กรรมในตัวอ่อนที่
อาจเกิดขึ้นได้ตามความจาเป็ นและสมควร การผสมเทียม การตั้งครรภ์แทน ผลประโยชน์ทางการค้า
ที่อาจจะมาจากการตั้งครรภ์แทน เช่น หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทน คนกลางหรื อนายหน้า โดยเรี ยก รับ หรื อ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการตอบแทนในการจัดการหรื อชี้ ช่องให้มีการรับ
ตั้งครรภ์แทน การโฆษณาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน มีการควบคุมการดาเนิ นการต่าง ๆ เช่น ห้ามมิ
ให้ผูใ้ ดซึ่ ง มิ ใช่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พเวชกรรมให้บริ การเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทาง
การแพทย์ รวมทั้งรับฝาก รับบริ จาค ใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนหรื อทาให้สิ้นสภาพของ
ตัวอ่อน ามมิให้ผใู ้ ดสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ เว้นแต่เพื่อใช้ในการบาบัดรักษาภาวะการมี
บุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมาย การศึกษาวิจยั ตัวอ่อน การกระทาการอื่นใดที่ไม่ใช่
การปฏิสนธิ ระหว่างอสุ จิกบั ไข่ การผสมตัวอ่อนข้ามสายพันธุ์มนุษย์ การรับฝาก บริ จาคต่าง ๆ กรณี
เฉพาะเจ้าของอสุ จิ ไข่ หรื อตัวอ่อนตายลง การควบคุมจริ ยธรรมผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ งเป็ นผู้
ให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ แต่ก็มีบางประเด็นหลักที่ยงั กระทบ
ต่อสิ ทธิ ของบุคคลบางกลุ่มอยู่
โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกันไป แต่เทคโนโลยีช่วยเจริ ญ
พันธุ์น้ นั เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยบาบัดรักษามนุษย์ที่ไม่สามารถมีบุตรได้ หรื อ มีบุตรได้ยากกว่าปกติ
ตามธรรมชาติของระบบการสื บพันธุ์ ทาให้เทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มีความสาคัญ
มากในปัจจุบนั ตามอัตราการเกิดของเด็กนั้นลดลงในอัตราทิศทางที่สวนทางกัน
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ก่ อนพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 ใช้บงั คับสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ของคู่รักทุกประเภทนั้นไม่ได้ถูกจากัด
สิ ทธิในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ใช้บงั คับแล้วในประเทศไทย
และค าว่า “เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์” นั้นมีความหมายตามพระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 ซึ่ ง
หมายความว่า “กรรมวิธีใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่นาอสุ จิและไข่ออกจากร่ างกายมนุ ษย์
เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็ นไปตามธรรมชาติรวมทั้งการผสมเทียม” ซึ่ งความหมายนี้ ก็ตรงกับ
วีธีการทางการแพทย์หลากหลายวีธีการด้วยกัน เช่น การผสมเทียม การย้ายฝากเซลล์สืบพันธุ์เข้าไป
ในท่อนาไข่ การย้ายฝากตัวอ่อนระยะไซโกตเข้าไปในท่อนาไข่ หรื อแม้กระทัง่ การรับตั้งครรภ์แทน
เป็ นต้น
ซึ่ ง เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ น้ ัน มี หลากหลายวิธี ที่ ส ามารถช่ วยให้คู่ รั ก ที่ มี ปั ญหา
ภาวะการมีบุตรยากนั้นมีความสุ ขสมหวัง สามารถเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้มากขึ้น โดยที่ประเทศ
ไทยนั้นมีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมมากที่สุด ซึ่ งการ
ผสมเทียมนั้นตามความหมายของพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 คือ การนาอสุ จิเข้าไปในอวัยวะสื บพันธุ์ของหญิงเพื่อให้
หญิงนั้นตั้งครรภ์โดยไม่มีการร่ วมประเวณี แต่ที่มีปัญหาทางจริ ยธรรมหรื อทางกฏหมายมากที่สุด
นัน่ คือ วิธีการรับตั้งครรภ์แทน ซึ่ งการผสมเทียมนั้นตามความหมายของพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก
ที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 คือ การตั้งครรภ์โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีขอ้ ตกลงเป็ นหนังสื อไว้
กับสามี และภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็ นบุตรของสามีและ
ภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ในปั จ จุ บ ัน พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 เจตนารมณ์ ของการออกกฏหมายฉบับนี้ น้ ันมีอยู่ 2 ประการหลัก คือ เพื่อ
กาหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม และควบคุมการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกี่ยวกับ
ตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรื อ
ป้ องกันการค้ามนุษย์โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์นนั่ เอง
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แม้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ในประเทศไทยจะเจริ ญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ วตลอดระยะเวลาหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา แต่กฎหมายไทยบางกรณี ไม่ได้รับรองสิ ทธิ บางอย่าง ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีชนิดนี้ อีกทั้งยังย้อนสวนทางกับคา
พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ให้อานาจปกครองคู่ชายรักชายสามารถมีอานาจใน
การปกครองบุตร แสดงว่า หากมีการพิสูจน์อย่างแน่ ชดั ทางกฎหมายแล้ว ประโยชน์ของเด็กที่เกิ ด
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ก็ได้รับการคุ ม้ ครองเช่ นเดียวกันกับกฎหมายใน
ปั จจุบนั ซึ่ งสิ ทธิ ที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น คือ สิ ทธิ ของคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ิ นกันฉันสามีภรรยา ซึ่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 นั้น
รั บ รองคุ ้ม ครองเพี ย งแต่ สิ ท ธิ ข องคู่ รั ก ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสตามกฎหมายไทยเท่ า นั้น แต่ ท้ ัง นี้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เอง
นั้นในประเด็นปั ญหาของการอนุญาตให้กบั คู่รักที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเองนั้น ก็
มีปัญหาในการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ เนื่องจากไม่ได้มีบทบัญญัติใด ๆ ที่
เป็ นไปในทางตรวจสอบ ซึ่ งการตรวจสอบนั้นควรมีมาตรการในการกากับดูแล แต่หากมีการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ใน
ประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับคู่รักประเภทอื่น ๆ นอกจากคู่รักชายหญิงที่จดทะเบียนสมรส ได้มีการใช้
หรื อฝ่ าฝื นที่จะบาบัดรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ก็มิได้มีบทลงโทษตาม
กฎหมายแต่อย่างใดกับคู่รักที่กฎหมายมิได้รองรับให้กระทาได้ ซึ่ งประเด็นปั ญหานี้ อาจจะส่ งผล
กระทบต่อเจตนารมณ์ ของกฎหมายได้ที่ตอ้ งการป้ องกันการค้ามนุษย์ ซึ่ งควรจะมีมาตรการในการ
ตรวจสอบในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ไปพร้อมกับการเปิ ดโอกาสให้กบั
คู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ได้จะ
เป็ นทางออกของปั ญหาที่น่าสนใจมากกว่าที่จะสงวนสิ ทธิ อนุญาตเฉพาะคู่รักชายหญิงที่จดทะเบียน
สมรสเท่านั้น แต่ไม่มีมาตรการป้ องกันแต่อย่างใด ส่ วนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นประเทศ
ไทยไม่ให้อานาจหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เท่าที่ควร ซึ่ งควรจะมีการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมใน
บางประเด็นปั ญหาที่จะนาเสนอในข้อเสนอแนะต่อไป รวมถึ งอานาจของศาลเยาวชนกลางและ
ครอบครัวควรมีอานาจบางประการมากกว่านี้ มิใช่เพียงแต่มีอานาจแต่การพิจารณาพิพากษาเฉพาะ
คดีที่เกี่ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์

122

DP

U

ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนาเสนอต่อไปในข้อเสนอแนะเช่นกัน
ในส่ วนของต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึ งการบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับสิ ทธิ ของคู่รักทุก
ประเภทในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์จะถู ก พิจารณาไปพร้ อมกับ การ
ควบคุมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เสมอ ซึ่ งสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็ นประเทศที่ไม่มีการสนับสนุนเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการตั้งครรภ์แทนก็ดี แต่สาหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมนั้น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียงั ให้ความสาคัญกับการ
บาบัดรักษาภาวะการบุตรยากโดยวิธีการผสมเทียมอยู่ ซึ่ งมีบทบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมในข้อกาหนดทางวิชาชีพแพทย์ที่เปิ ดโอกาส
ให้คู่รัก ทั้งแบบสามีภริ ยาโดยชอบด้วยกฏหมายและอยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยา แต่สาหรับกรณี คู่รัก
ประเภทชายหญิงอยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยานั้น จะมาตรการในการป้ องกันและตรวจสอบถึงปั ญหา
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ทางการแพทย์ โดย
การบังคับให้ชายที่อยูก่ ินกับหญิงนั้นต้องมีความสัมพันธ์ฉนั ท์สามีกบั หญิงนั้นมาอย่างยาวนานและ
ต้องรองรับเด็กที่เกิดมาจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมเป็ น
บุตรนัน่ เอง ซึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้บญั ญัติกฎหมายที่เรี ยกว่า “ข้อกาหนดทาง
วิชาชีพแพทย์” ซึ่ งส่ งผลกระทบดังต่อไปนี้ คือ เป็ นการเปิ ดช่องให้คู่รักชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสนั้น สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์โ ดยการผสมเที ย มได้ ซึ่ ง
ข้อก าหนดนี้ ก าหนดให้ชายหญิ ง คู่ดังกล่ า วต้องแสดงหลักฐานการอยู่กิ นฉันสามี ภรรยามาอย่า ง
ยาวนานซึ่ งทาให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้ในระดับ หนึ่ ง จึงมีการบังคับให้ฝ่ายชายมี
หน้าที่บางประการเพิ่มเติมคื อ ฝ่ ายชายนั้นต้องรับรองเด็กที่เกิ ดมาเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของตน ทาให้ปัญหาในการที่ฝ่ายชายนั้นจะตัดสิ นใจรับรองความเป็ นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเด็กที่เกิดมาจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หรื อไม่น้ นั หมดไป ทาให้เด็กที่เกิดมาจาก
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั มีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี โดยไม่ตอ้ งนาคดีข้ ึนสู่
ศาลหรื อให้ศาลทาการวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ซึ่ งทาให้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ ยวกับความเป็ น
บิดามารดานั้นหมดไป อีกทั้งสิ ทธิ ของคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาที่จะใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมนั้นไม่เกิ ดผลกระทบต่อสิ ทธิ ดงั กล่าว ทาให้เกิดความเสมอ
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ภาคและเท่าเทียมกันในมนุษยชน ซึ่งไม่กระทบสิ ทธิ ตามธรรมชาติที่มนุษยพึงมีอยู่ นัน่ คือ สิ ทธิ การ
เกิด สิ ทธิ ที่จะสื บพันธุ์ เป็ นต้น
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในประเทศนี้ได้มีการทาผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อมาเป็ นระยะเวลานานแล้วเช่นกัน
ส่ วนกรณี การตั้งครรภ์แทนที่ไม่มีประโยชน์ทางพาณิ ชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็ไม่ถือว่า
เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดีก็ยงั ไม่มีกฏหมายเฉพาะสาหรับกรณี การรับตั้งครรภ์
แทนในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สาหรับบทบัญญัติเกี่ ยวกับสิ ทธิ ของคู่รักในแต่ละประเภทใน
การบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเข้ารับ
บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียม ซึ่ งบัญญัติให้สิทธิ สาหรับ
ทุกคู่รักไม่วา่ จะเป็ นสามีภริ ยาโดยชอบด้วยกฏหมาย หรื อ ชายหญิงที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา แต่
ในส่ ว นส าหรั บ กรณี ช ายหญิ ง ที่ อ ยู่กิ น กัน ฉัน ท์ส ามี ภ รรยา จะมี ม าตรการในการป้ องกัน และ
ตรวจสอบถึงปั ญหาการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์
ทางการแพทย์ ซึ่ งบัญญัติให้ชายผูท้ ี่อยูก่ ินฉันท์สามีกบั หญิงนั้น พิสูจน์ได้วา่ อยูก่ ินด้วยกันมาร่ วมกัน
เป็ นระยะเวลา 2 ปี และให้ความยินยอมในการโอนของตัวอ่อนหรื อผสมเทียม ถึงจะสามารถใช้สิทธิ
ในการเข้ารับการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากได้ ซึ่ งจากกฎหมายดังกล่าว ทาให้เกิดผลกระทบ
ดังนี้ ทาให้ปัญหาเรื่ องความเชื่อมัน่ หรื อการพิสูจน์ถึงความมัน่ คงในการอยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาของ
คู่รักชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหมดไประดับหนึ่ ง หากจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ ท างการแพทย์ก ับบุ ค คลกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง เป็ นที่น่า เชื่ อถื อได้ว่า ไม่ ไ ด้ก ระท าการไปเพื่อการอื่นใด
นอกจากต้องการมี บุ ตรเท่ า นั้น เนื่ องจากต้องแสดงหลัก ฐานเพื่อพิสู จน์ไ ด้ว่า ใช้ชี วิตและอยู่กิ น
ร่ วมกันมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมพอสมควรและสามารถพิสูจน์ได้ไม่
ยากเกินไปนัก ทาให้สิทธิ คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยานั้นในการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ในบางวิธี การเท่ า ที่ กฎหมายประเทศสาธารณรัฐฝรั่ง เศสอนุ ญาตให้ก ระท าได้น้ ันไม่
เกิ ดผลกระทบต่อสิ ทธิ ดงั กล่ าวท าให้เกิ ดความเสมอภาคและเท่ าเทีย มกันในมนุ ษยชน ท าให้ไ ม่
กระทบสิ ทธิ ตามธรรมชาติที่มนุษยพึงมีอยู่ นัน่ คือ สิ ทธิการเกิด สิ ทธิที่จะสื บพันธุ์ เป็ นต้น
ประเทศอัง กฤษ เป็ นอี กหนึ่ ง ประเทศที่ มีค วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางแพทย์มาเป็ นระยะหลายปี แล้วและประเทศอังกฤษถือว่า ภาวะการมีบุตรยากนั้น อยูภ่ ายใต้
โครงการที่เรี ยกว่า “การบริ การสุ ขภาพแห่ งชาติ” (National Health Service หรื อ NHS) ซึ่ งในเรื่ อง
สิ ทธิ การเข้าถึ งการบาบัดรักษาภาวะมีบุตรยาก แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณี แรก ความเหมาะสม
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ของบุคคลที่จะเป็ นบิดามารดา (suitability to be a parent) และกรณี ที่สองความเหมาะสมของคู่
สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (suitability of unmarried couple) ซึ่ งการใช้บริ การทาง
การแพทย์โดยใช้เ ทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พันธุ์ น้ ัน จะมี ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมเป็ นมี อานาจ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ ี ส่ วนศาลจะมี
อานาจในการพิจารณาเรื่ องความเหลื่อมล้ าทางชาติพนั ธุ์ เช่น ผูร้ ้องขอเป็ นคนผิวสี หรื อคนยิว ศาลก็
จะพิพากษาว่า นโยบายต่างๆเหล่านี้ ขดั ต่อกฏหมาย แต่โดยสรุ ปแล้วประเทศอังกฤษนั้นเปิ ดโอกาส
ให้สิทธิ กบั คู่รักทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นคู่ที่เป็ นสามีและภริ ยาโดยชอบด้วยกฏหมายหรื อคู่ที่อยู่กิน
กันฉันท์สามีภริ ยาในการเข้าถึงการรับบริ การทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ แต่
ต้องผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจริ ยธรรม ซึ่ งส่ งผลทาให้การตรวจสอบการใช้เทคโนโลยี
ช่ ว ยการเจริ ญพัน ธุ์ ท างการแพทย์น้ ัน มี ค วามรั ด กุ ม และมี ค วามเป็ นธรรมมากขึ้ น เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการนั้นได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ ได้ และหากเป็ นกรณี ที่เกิ นกว่าอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแล้ว สามารถนากรณี
ดังกล่าวเสนอต่อศาลให้ศาลมีอานาจพิจารณาพิพากษาในกรณี ดงั กล่าวได้ ซึ่ งทาให้มีความยุติธรรม
และความเสมอภาคกับประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่ งมีความน่ าเชื่ อถือทั้งในระดับขั้นต้นและใน
ระดับสู ง คือ การพิ จารณาของคณะกรรมการและการพิ จารณาพิ พ ากษาของศาล ปั ญหาการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์นอ้ ยลงซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีกระบวนการตรวจสอบที่
ชัดเจนทาให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยในสังคมมากขึ้น
ประเทศเครื อรัฐออสเตรเลีย เป็ นประเทศที่มีการก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์อีกประเทศหนึ่ งเช่นเดี ยวกัน แต่ละรัฐในประเทศมีกฏหมายที่รองรับแตกต่างกันไป อย่างเช่ น
รัฐวิคตอเรี ยนั้นก็มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อยูห่ ลายฉบับ ส่ วนสิ ทธิ ของ
คู่รักในการเข้ารับบริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ นั เปิ ดโอกาสให้กบั คู่รักที่จด
ทะเบี ยนสมรส หรื อไม่จดทะเบี ยนก็ได้ และอีกทั้งไม่จากัดเพศอีกด้วย แต่หากเป็ นเรื่ องการผสม
เทียมนั้น หญิงนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการว่า ไม่มีความเสี่ ยงในการดาเนินการ
รั ก ษา ส าหรั บ รั ฐ เซาท์อ อสเตรเลี ย ส าหรั บ รั ฐ นี้ นั้น การใช้เ ทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์น้ นั โดยเฉพาะวิธีการผสมเทียม ไม่ได้จากัดสิ ทธิ แต่เฉพาะคู่รักที่จดทะเบียนสมรสแล้ว
เท่า นั้น แต่ย งั เปิ ดกว้า งส าหรั บคู่ รัก ชายหญิ งที่ อยู่กินฉันท์สามีภรรยา อีก ทั้ง ไม่ จากัดเพศอีก ด้วย
รัฐแทสเมเนียเป็ นอีกหนึ่งรัฐที่มีกฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์รวมถึง
การผสมเทียม แต่บทบัญญัติของกฏหมายนั้นไม่ได้กาหนดสิ ทธิ ของการเข้ารับบริ การโดยตรง แต่
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รัฐสภารัฐแทสเมเนี ยนั้นได้มีการประชุ มในที่ประชุ มมีความเห็นว่า ควรรับรองสิ ทธิ คู่รักประเภท
ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยานอกจากคู่รักที่จดทะเบียนสมรสด้วย อีกทั้งไม่จากัดเพศอีกด้วย
รั ฐนิ วเซาท์เวลส์ ก็ เช่ นเดี ย วกันสิ ทธิ ก ารใช้เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ท างการแพทย์น้ ันเปิ ด
โอกาสให้คู่รักทั้งแบบจดทะเบียนสมรสเป็ นสามีภริ ยาที่ชอบด้วยกฏหมายและแบบอยู่กินกันฉันท์
สามี ภ รรยา แต่ ต้องเป็ นเพศที่ แตกต่ า งกันเท่ า นั้น ซึ่ งจะแตกต่ า งกับ รั ฐที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ซึ่ ง จะ
สั ง เกตเห็ น ได้ว่า สิ ท ธิ พ้ื น ฐานของมนุ ษ ยชนในเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย นั้น รั ฐ ต่ า ง ๆ ในเครื อ รั ฐ
ออสเตรเลียให้ความสาคัญในประเด็นสิ ทธิ ของคู่รักประเภทต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก ทาให้เกิดเสรี ภาพ
ในการที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์สูงมากในรัฐต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิ ดความ
เสมอภาคกับ คู่ รั ก ทุ ก ประเภท ซึ่ งบางรั ฐ นั้น กฎหมายเปิ ดช่ อ งให้คู่ รั ก เพศเดี ย วกัน สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์บางประการได้อีกด้วย
ประเทศอินเดีย เป็ นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์การแพทย์โดยเฉพาะ
การใช้บริ การจากคู่รักต่างประเทศโดยวิธีที่เป็ นที่นิยมคือ การตั้งครรภ์แทน ซึ่ งขณะนี้ กาลังมีแนวคิด
ที่จะร่ างกฏหมายมาใช้บงั คับเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่ งสิ ทธิ
ของคู่รักจะเปลี่ ยนไปหรื อไม่ ในอนาคตยังไม่เป็ นที่แน่ นอน แต่แนวคิดที่ยงั คงดารงสิ ทธิ ของคู่รัก
โดยเฉพาะคู่รักชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยาในการสามารถเข้ารับบริ การโดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ยงั คงมีอยูใ่ นร่ างรัฐบัญญัติวา่ ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ใน
ฉบับปัจจุบนั ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ประเทศอินเดียนั้นยังคงเคารพสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมของคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอยู่ ซึ่ งหาก
กฎหมายของประเทศอินเดี ยดังกล่าวมีการบัญญัติเป็ นกฎหมายบังคับใช้จะทาให้กระทบสิ ทธิ ของ
คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดย
วิธีก ารอื่ นเท่านั้น แต่ไ ม่กระทบถึ ง สิ ท ธิ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดย
วิธีการผสมเทียม ทาให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกับคู่รักประเภทต่าง ๆ ไม่วา่ จะจดทะเบียน
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม
สรุ ปได้วา่ ปั จจุบนั นี้ประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เป็ นกฏหมายที่จากัดสิ ทธิ ในการเข้ารับบริ การบาบัดรักษา
เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท างการแพทย์ไ ว้เ ฉพาะแต่ คู่ ส มรสหรื อสามี ภ ริ ย าโดยชอบด้ว ย
กฏหมายเท่านั้น สิ ทธิ ของชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยานั้นกฏหมายฉบับนี้ไม่รับรองการเข้า
รับบริ การ ในขณะเดียวกันกฏหมายของต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่ วนใหญ่จะยังคงให้สิทธิ
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อย่างเท่าเทียมในคู่รักทุกประเภท แต่ประเทศส่ วนใหญ่จะมีมาตรการรองรับหรื อมีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ในขณะเดียวกันบางประเทศก็ไม่ได้บญั ญัติถึงมาตรการแต่ก็ได้ความสาคัญกับคู่รัก
ที่ประสบปั ญหาภาวะการมีบุตรยากในทุกคู่ซ่ ึ งบ่งบอกถึงความเท่าเทียมหรื อความเสมอภาคในการ
เห็นถึงความสาคัญของการสื บพันธุ์แม้วา่ จะไม่ได้ผา่ นวิธีการทางธรรมชาติก็ตาม
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากที่ได้อธิ บายในบทสรุ ปดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนมีประเด็นที่ขอเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
1. ปั จจุบนั ในประเทศไทยนั้น มีปัญหาเรื่ องสิ ทธิ ของคู่รักประเภทชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์
สามีภรรยาที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ด
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 19 ซึ่ งวางหลักเกณฑ์ในการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดยวิธีการผสมเทียมต้องกระทาต่อหญิงที่มีสามีโดย
ชอบด้วยกฎหมาย จากศึกษาวิจยั พบว่า แต่เดิมก่อนมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิด
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 นั้นคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามี
ภรรยานั้นสามารถรักษาภาวะการมีบุตรยากโดยวิธีการผสมเทียมได้รวมถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ โดยวิธีการอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ เข้าใจได้ว่า วิธีการอื่น ๆ นอกจากวิธีการผสมเทียมนั้น เช่ น การ
ตั้งครรภ์แทน มีปัญหาในทางกฎหมายเป็ นอย่างมากจึงมีการบัญญัติพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่
เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ขึ้นมาบังคับใช้ แต่เมื่อการผสมเทียม
นั้น เป็ นวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ สู ง และเป็ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้มี ภ าวะมี บุ ต รยากได้อ ย่า งมาก จึ ง
เสนอแนะว่า ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติหลักเกณฑ์การให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ อย่างน้อยควรให้สิทธิ คู่รักประเภทชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยา มีสิทธิ ที่จะเข้ารับ
การบาบัดรั กษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์โดยวิธีผสมเที ยม ซึ่ งควรจะ
แก้ไ ขมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก ที่เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่ งปั จจุบนั บัญญัติว่า มาตรา 19 ภายใต้บงั คับมาตรา 15 และมาตรา 16 การ
ผสมเทียมต้องกระทาต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ การ
เกี่ ยวกับการผสมเที ย มที่ แพทยสภาประกาศกาหนดโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ โดย
บัญญัติใหม่วา่ “มาตรา 19 ภายใต้บงั คับมาตรา 15 และมาตรา 16 การผสมเทียมต้องกระทาต่อหญิง
ที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อชายที่อยูก่ ินฉันสามีก็ได้แล้วแต่กรณี โดยการผสมเทียมให้เป็ นไป
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ตามมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ”
2. จากที่ ก ล่ า วมาในข้อ เสนอแนะข้อ 1 นั้น การใช้เ ทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ในปั จจุ บนั นั้นไม่สามารถบาบัดภาวะมีบุตรยากให้กบั คู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามี
ภรรยาได้ เนื่ อ งจากกฎหมายในปั จ จุ บ ัน จ ากั ด สิ ทธิ ข องคู่ รั ก ประเภทดั ง กล่ า ว หากต่ อ มา
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 นั้นมี
การแก้ไขมาตรา 19 อนุ ญาตให้มีการผสมเทียมกับหญิงที่อยูก่ ินกับชายฉันสามีแล้ว เห็นว่า ควรเพิ่ม
มาตรการตรวจสอบความเหมาะสมในการเข้าใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์โดย
วิธีการผสมเทียมที่ใช้กบั คู่รักประเภทชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยา เพื่อให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีให้ไปเป็ นไปโดยความเป็ นธรรมและจาเป็ นตามภาวะการมีบุตรยาก
เพื่อไม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการที่ผิด ซึ่ งมาตรการทางเลือกต่างๆนี้ ควรจะเป็ นการให้ชายหรื อ
หญิงนั้นร่ วมกันพิสูจน์ถึงการใช้ชีวติ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าคู่สมรส แสดงหลักฐานต่างๆที่แสดงให้เห็น
ว่าอยู่กิ นกันฉันท์ส ามี ภรรยามาอย่างน้อย 3 ปี ชายนั้นต้องจดทะเบีย นรั บรองเด็ก ที่เกิ ดมาจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เป็ นบุตร จึงต้องมีการบัญญัติมาตราพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิด
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่จาเป็ นต้องบัญญัติเพื่อรองรับมาตรา
19 หากมีการแก้ไขในข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ควรเพิ่มเติม มาตรา 19/1 โดยบัญญัติวา่ “การผสมเทียมที่
กระทาต่อหญิงที่อยูก่ ินกับชายฉันสามีภรรยานั้น จะต้องแสดงหลักฐานการอยูร่ ่ วมกันมาไม่นอ้ ยกว่า
สามปี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ”
3. เนื่ องจากอานาจคณะกรรมการในปั จจุบนั ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองเด็กที่เกิ ดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 ซึ่ งบัญญัติวา่ “ให้คณะกรรมการมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการก าหนดนโยบายคุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(3) เสนอความเห็นหรื อให้คา แนะนา ต่อรัฐมนตรี ในการออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
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(4) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
เกี่ยวกับการดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา 23
(5) พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา 23
(6) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
เกี่ ยวกับการใช้ตวั อ่อนที่เหลื อใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริ ยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ตามมาตรา 37
(7) พิจารณาอนุ ญาตเกี่ ยวกับการใช้ตวั อ่อนที่เหลือใช้จากการบาบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจยั ตามมาตรา 37
(8) ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศของแพทยสภาเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยประกาศของแพทยสภาดังกล่าวให้ใช้
บังคับได้ต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(9) ควบคุม ตรวจสอบ หรื อกากับดูแลการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
ทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(10) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทางจริ ยธรรม กฎหมาย หรื อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(11) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอต่อรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละ
ครั้ง
(12) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย”
การศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั เห็นว่า มาตราปั จจุบนั ดังกล่าวนั้น อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควร
เพิ่มอานาจของคณะกรรมการในการตรวจสอบความเหมาะสมในการเข้าใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เป็ นไปตามความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ให้ไปเป็ นไป
โดยความเป็ นธรรมและจาเป็ นตามภาวะการมีบุตรยาก เพื่อไม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการที่ผิด ซึ่ ง
คณะกรรมการตามพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ควรเพิม่ อานาจในตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีน้ ี ควรใช้กบั
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ทุกวิธีการ ไม่วา่ จะเป็ นการผสมเทียม การตั้งครรภ์แทน
หรื อโดยวิธีอื่นๆ กับทุกคู่รักที่เข้ารับการบาบัดรักษาไม่วา่ จะเป็ นคู่รักที่จดทะเบียนเป็ นสามีภริ ยาโดย
ชอบด้วยกฏหมายหรื อชายหญิงที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาก็ตาม ซึ่ งควรเพิ่มเติมในบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา
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7 โดยเพิ่มข้อความเป็ นอนุ มาตราดังต่อไปนี้ “ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (12)
ตรวจสอบและอนุ ญาตถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทุกประเภท ไม่ว่า
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์น้ ีจะนาไปใช้กบั สามีภริ ยาโดยชอบด้วยกฏหมายหรื อไม่
ก็ตาม (13) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย ”
4. อ านาจของศาลนั้น เป็ นอี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ผู้วิจ ัย เห็ น ว่า ควรมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 นั้น
มาตรา 4 นั้นบัญญัติวา่ “ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย
ว่า ด้วยศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธี พิจารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว มี อานาจพิจารณา
พิพากษาคดี ตามพระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะคดี ที่เกี่ ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิ ดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ” หรื อในบทเฉพาะกาลมาตรา 56
มี ก ารบั ญ ญั ติ ถึ ง อ านาจของศาลเช่ น กั น คื อ “ให้ ผู้ที่ เ กิ ด จากการตั้ งครรภ์ แ ทนก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับไม่วา่ จะมีขอ้ ตกลงเป็ นหนังสื อหรื อไม่ก็ตาม สามีหรื อภริ ยาที่ดาเนินการ
ให้มีการตั้งครรภ์แทน หรื อพนักงานอัยการมีสิทธิ ยื่นคาร้ องต่อศาลให้มีคาสั่งให้ผูท้ ี่เกิ ดจากการ
ตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริ ยาที่
ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วนั ที่ผนู้ ้ นั เกิด ทั้งนี้ ไม่วา่ สามีและภริ ยาที่ดาเนินการให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนจะเป็ นสามีและภริ ยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่แต่ท้ งั นี้ จะอ้างเป็ นเหตุเสื่ อมสิ ทธิ ของ
บุคคลภายนอกผูท้ าการโดยสุ จริ ตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่ศาลมีคาสั่งว่าเป็ นบุตร
ไม่ได้”จะสังเกตเห็นได้ว่า อานาจของศาลซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของศาล
เยาวชนและครอบครัวแต่อานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวมีแต่เพียงอานาจในการพิจารณา
พิพากษาแต่เพียงกรณี ความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี เท่านั้น ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั ในประเทศอังกฤษนั้นจะเห็นได้ว่า
อานาจศาลของประเทศอังกฤษมีอานาจในการพิจารณาในกรณี อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม
ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ผูว้ ิจยั
จึงเห็นว่าควรเพิม่ อานาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในการตรวจสอบ หากมีขอ้ โต้แย้งจาก
กระบวนการในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบความเหมาะสม
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ให้มีอานาจในการไต่สวนถึงความเหมาะสม
ความจาเป็ นถึ งการเข้ารับบริ การการบาบัดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ใน
การเพิ่ ม บทบัญ ญัติ เ พิ่ ม เติ ม ในพระราชบัญญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริ ญ
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พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 จาก ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่
เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี เปลี่ ยนเป็ นดังนี้
“ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว มี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็ นบิดามารดาของผูท้ ี่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์และความเหมาะสมของคู่ชายหญิงไม่วา่ จะเป็ นสามีภริ ยาโดยชอบหรื อไม่ก็
ตาม ในการเข้าการบาบัดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ”
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