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360 องศาก ับร่างกฎหมายอุม
้ บุญ
เมื่อ วันที่ 4 มิถุ น ายน ศูน ย์ส่ือ สาร
วิทยาศาสตร์ไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนา
“360 องศากั บ กั บ ปั ญ หาแม่ อ้ ุ ม บุ ญ ” ณ
อาคาร สวทช.ถนนโยธี โดยมี ศ.นพ.วิ ฑูรย์ อึ้ง
ประพันธ์ ทีป่ รึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพ คณะ
นิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.
ส ม ช า ย สุ ว จ น ก ร ณ์ สู ติ -น รี แ พ ท ย์
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ผู้ ม ี บุ ต ร ย า ก
โรงพยาบาลพระรามเก้า และนางเอ(นามสมมุติ) คุณแม่ที่ใช้ บริ การ “แม่อ้มุ บุญ” ร่วมเป็ นวิทยากร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่ วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ....หรือ กฎหมายอุ้มบุ ญ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจ ารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.) เสนอ
ศ.นพ.วิ ฑูรย์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้จดั ทาขึน้ นี้เพื่อให้คู่สมรสทีใ่ ช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุท์ างการแพทย์มสี ถานะการเป็ นบิดามารดา
ขอ งเ ด็ ก ได้ ถู ก ต้ อ งต าม กฎหม าย เ ป็ นกา รสร้ า ง
หลักประกันให้กบั เด็ก เนื่องจากกฎหมายปจั จุบนั นัน้ จะ
ถือว่าหญิงที่คลอดบุตรคือมารดา ขณะที่บดิ ามารดาซึ่งมี
พัน ธุ ก รรมที่สมั พัน ธ์กัน กลับเป็ น ได้แ ค่ พ่อ แม่บุญ ธรรม
เท่านัน้ พร้อมกันนี้กย็ งั เป็ นการควบคุมไม่ให้มกี ารนาอสุจ ิ
ไข่หรือตัวอ่อนทีเ่ หลือไปใช้ในทางทีไ่ ม่ถูกต้อง
“ร่างกฎหมายอุ้มบุญ ฉบับนี้มกี ารกาหนดให้ต งั ้
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพัน ธุ์ทางการแพทย์(กคพ.) ขึน้ มา
เพื่อควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มมี าตรฐานตามที่แ พทยสภาเป็ นผู้กาหนด ซึ่งแม้ปจั จุบนั จะมีประกาศ
แพทยสภาฉบับที่ 1/2540 และ 2/2540 เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์อยู่แล้ว แต่การออกกฎหมายก็จะช่วยให้ม ีการควบคุม ดูแล และบทลงโทษที่ชดั เจนมากขึน้ โดย
สาระสาคัญของร่างกฎหมายอุม้ บุญฉบับนี้หลักๆ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ แพทย์ผใู้ ห้บริการ
ศูนย์สอ่ื สารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1461,1462 e-mail : thaismc@nstda.or.th

ต้องมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากาหนด คู่สมรสที่เข้ารับบริการให้มกี ารตัง้ ครรภ์แทน ต้องเป็ นสามี
ภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนหญิง ทีร่ บั ตัง้ ครรภ์แทน ต้องไม่ใช่บุตรของสามีหรือ
ภรรยา และต้ อ งเป็ น หญิง ที่ผ่ า นการยิน ยอมจากสามี พร้อ มทัง้ ผ่ า นการมีบุ ต รมาแล้ ว เพื่อ ให้ ม ี
ประสบการณ์ในการดูแลครรภ์และป้องกันความผูกพันหรืออยากได้บุตรไปเลีย้ งเอง
ส าหรั บ การด าเนิ น การใ ห้
ตัง้ ครรภ์ ตัวอ่อนที่ใ ช้ต้องเกิดจากอสุจ ิ
มาตรา 21 – 22 การตั้งครรภ์แทน
และไข่ ข องสามี -ภรรยาที่ ช อบด้ ว ย
1.ไม่ ใช่ บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดาน
กฎหมาย หรือ ใช้ตวั อ่อ นที่เ กิด จากไข่
ของคู่สมรส
หรืออสุจขิ องผูท้ จ่ี ะทาอุ้มบุญกับไข่หรือ
2.เคยมีบุตรแล้ ว
(ถ้ าหญิงมีสามีต้อง
อสุจทิ ่มี าจากการบริจาคได้ แต่ห้ามใช้
ตัวอ่ อน อาจเกิดจาก
ได้รับความยินยอม)
- อสุจิและไข่ของคู่สมรส
ไข่ จ ากผู้ ท่ี ม ารับ ตั ้ง ครรภ์ แ ทนโดย
- อสุจิบริ จาคและไข่ภริ ยา
เด็ดขาด ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนให้แก่
- อสุจิสามีและไข่บริ จาค
หญิงที่มาตัง้ ครรภ์แทน เนื่องด้วยการ
ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่ต้ งั ครรภ์แทน
ตัง้ ครรภ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
ตนเอง ค่าเดินทาง รวมถึงค่าชดเชยที่
ต้องหยุดงานในช่วงก่อนคลอดและหลัง
คลอดนัน้ ทางแพทยสภาจะเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ท่เี หมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้
เกิดการกระทาในรูปของการว่าจ้างหรือประโยชน์ทางการค้า และเมื่อเด็กคลอดออกมา ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้จะรับรองว่าเด็กคนนี้เป็ นลูกของคู่สมรสทีด่ าเนินการให้มกี ารตัง้ ครรภ์แทนทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
และมีสทิ ธิในการรับมรดกโดยชอบธรรมด้วย
นอกจากนี้ การทาเด็กหลอดแก้ว หรือการปฏิสนธินอกมดลูก มักจะมีไข่ อสุจ ิ หรือ ตัวอ่อนที่
เหลืออยู่จานวนหนึ่ง ซึ่ง ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการควบคุมไม่ให้ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใดนาไปใช้
ประโยชน์ ท่นี อกเหนือไปจากการอุ้มบุญที่ถูก ต้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ต้องการใช้ตวั อ่อนที่เหลือในการศึกษาวิจยั ต้องได้รบั การอนุ ญาตจากคณะกรรมการก่อน โดยตัวอ่อนที่
ใช้ตอ้ งมีอายุไม่เกิน 14 วัน นับตัง้ แต่ทม่ี กี ารปฏิสนธิ โดยไม่นบั รวมเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน
ทัง้ นี้ดา้ นบทลงโทษนัน้ มีตงั ้ แต่จาคุก 3-10 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ ขึ้นอยู่ก ับ การกระทาความผิด เช่ น แพทย์ผู้ใ ห้บริการหากไม่ม ีคุ ณ สมบัติต ามที่แ พทยสภา
กาหนด จะถูกจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ส่วนผูท้ ด่ี าเนินการการ
ตัง้ ครรภ์แทนในรูปของการค้า มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ขณะที่ผทู้ ท่ี าตัวเป็ นนายหน้า จัดทาโฆษณาหาหญิงตัง้ ครรภ์แทน หรือ มีการเสนอซื้อขาย อสุจ ิ ตัวอ่อน
จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ เป็นต้น”
ศ.นพ.วิ ฑูรย์ กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะคุม้ ครองเฉพาะกรณีเด็กทีเ่ กิดจากการตัง้ ครรภ์
แทนเท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ทงั ้ หมด คือเอื้อประโยชน์ให้คู่
สมรสทีต่ อ้ งการมีลกู โดยที่ภรรยาไม่สามารถตัง้ ครรภ์เท่านัน้ แต่กรณีชายหรือหญิงโสดทีอ่ ยากจะมีบุตร
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ด้วยการรับบริจาคไข่หรืออสุจแิ ละอาศัยให้คนอื่นตัง้ ครรภ์แบบนี้กฎหมายไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ สิง่ ที่
มองว่าอาจจะยังเป็นช่องว่างทางกฎหมายทีค่ วรระมัดระวัง คือ อาจมีบุคคลทีใ่ ช้วธิ กี ารจดทะเบียนสมรส
แบบหลอกๆ มาขอใช้บริการ ซึ่งตรงนี้ควรระมัดระวังและต้องมีมาตรการในการตรวจสอบอย่างรัดกุม
อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายอุ้มบุญ ฉบับนี้ยงั ไม่ได้ประกาศใช้ทนั ที ต้อ งรอให้สานักงานคณะกรรมการ
ประสานงานด้านนิตบิ ญ
ั ญัตพิ จิ ารณาก่อนจะนาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่า ยัง
ต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกนานพอสมควรกว่าจะได้ประกาศใช้ จึงต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ด้า นนายแพทย์ส มชาย กล่ า วว่ า ข้อ ดี
สาหรับร่างกฎหมายดังกล่าวนัน้ เป็ นการรองรับผู้ม ี
บุ ต รยากให้ ม ี ค วามรู้ ส ึ ก ว่ า ได้ เ ป็ นพ่ อ แม่ โ ดย
พัน ธุ ก รรม ซึ่ง กฎหมายเดิม ไม่ ไ ด้ร องรับ อีก ทัง้
คนไข้ท่มี บี ุตรยากยังถูกมองข้ามจากนโยบายด้าน
สาธารณสุข ที่ไม่เห็นความสาคัญ ไม่ มกี ารระบุว่า
เป็นโรคหรือการเจ็บป่วย อาจเพราะมองว่าประเทศ
ไทยยังมีปญั หาประชากรล้นอยู่
“หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาบังคับ
ใช้ได้จริง ก็จะเป็ นประโยชน์กบั คนไข้ อย่างน้อยในแง่ของความรูส้ กึ ความเป็ นพ่อเป็ นแม่ ทีจ่ ะได้เห็นใบ
แจ้งเกิดของลูกระบุว่าพวกเขาเป็ นพ่อและแม่ทแ่ี ท้จริง มิใช่เพียงพ่อแม่บุญธรรมเหมือนกฎหมายปจั จุบนั
ระบุไว้ ทัง้ นี้คาว่า พ่อแม่บุญธรรม ถือเป็ นสิง่ ทีก่ ระทบกับจิตใจ สร้างความสับสน และยิง่ เป็ นการซ้าเติม
กับพวกเขาซึง่ มีลูกยากมากขึน้ ไปอีก” นพ.สมชายกล่าว และว่า นอกจากนี้ การได้รบั สิทธิ ์ความเป็ นพ่อ
แม่ท่แี ท้จริงยังเอื้อให้เขาได้รบั สิทธิประโยชน์ท่เี ขาควรได้รบั เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล เพราะใน
กฎหมายปจั จุบนั ใบเกิดของเด็กจะระบุว่าเป็ นพ่อแม่บุญธรรม จึงไม่ได้สทิ ธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้ เป็ นต้น
ส่วนประเด็นในเรื่องของตัวอ่อน ที่เหลือจากการทาเด็กหลอดแก้ว หรือการปฏิสนธินอกมดลูก
นัน้ นพ.สมชาย กล่าวว่า ในเรือ่ งนี้เป็ นสิทธิ ์ของพ่อและแม่ทเ่ี ป็ นเจ้าของอสุจแิ ละไข่ร่วมกัน ซึง่ การทาอุ้ม
บุญแต่ละครัง้ จะมีใบยินยอมให้มกี ารแช่แข็งตัวอ่อนทีเ่ หลือ เป็ นไปตามกฎของราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์
แห่งประเทศไทย โดยทีแ่ พทย์ เจ้าของอสุจแิ ละไข่ และผูอ้ ุ้มบุญ รับรูก้ นั อยู่แล้วว่าจะต้องทาอย่างไร ซึง่
ส่วนมากมักจะเป็ นการบริจาคให้คู่สมรสคู่อ่นื ที่มปี ญั หามีบุตรยาก นอกจากนัน้ ยังมีการระบุไว้ว่าหาก
เก็บไว้จนถึงเวลาทีก่ าหนด โดยทีผ่ บู้ ริจาคไม่มกี ารทาหนังสือบริจาคไว้ หรือติดต่อขอรับตัวอ่อน ก็จะให้
ท าลายทิ้ง อย่า งไรก็ดี เนื่ อ งด้ว ยการเก็บ รัก ษาตัว อ่ อ นนั น้ ก็ ม ีค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แ ลสู ง ซึ่ง ป จั จุ บ ัน
โรงพยาบาลหลายแห่งมีปญั หาเรือ่ งตัวอ่อนล้นโรงพยาบาลด้วย ทัง้ นี้หากในอนาคตมีกฎหมายมารองรับ
ในเรื่องการจัดการตัวอ่อ นแช่แข็ง ก็จะช่วยให้แพทย์และโรงพยาบาลมีแนวทางการจัดการที่ถูกต้อ ง
ชัดเจน และอาจจะเป็นประโยชน์มากขึน้
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ขณะที่ นางเอ (นามสมมุติ) คุณแม่ที่ใช้บริ การ “แม่อ้มุ บุญ” เปิ ดใจต่ อร่างกฎหมายอุ้มบุญ
ฉบับนี้ ว่า ตนเองเป็ นคนไข้ทไ่ี ม่สามารถตัง้ ครรภ์ได้ดว้ ยตัวเอง จึง จาเป็ นต้องพึง่ “แม่อุ้มบุญ” ด้วยการ
ว่าจ้างให้หญิงรายหนึ่งเป็ นผูต้ งั ้ ครรภ์แทน โดยใช้ไข่จากคุณเอและอสุจจิ ากสามี แต่ปญั หาทีเ่ กิดตามมาก็
คือ เมือ่ ทราบว่าตัวอ่อนเริม่ ติดครรภ์แล้ว แม่อุม้ บุญกลับเริม่ เล่นแง่ มีการเรียกร้องสิง่ ต่างๆ มากยิง่ ขึน้
“เขาทาอย่างนี้ เหมือนกับการจับเด็กในท้อง ซึง่ ก็คอื ลูกของเราเป็ นตัวประกัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็ต้อง
คอยดูแลและเอาใจเขาทุกอย่าง ต้องซือ้ อาหารดีๆ ให้กนิ ซื้อชุดคลุมท้องให้ และค่าใช้จ่ายเหล่านี้กอ็ ยู่
นอกเหนือต่างหากจากเงินรายเดือนทีเ่ ราต้องให้กบั เขา
ดังนัน้ หากกฎหมายอุ้มบุญออกมา ก็เป็ นเรื่องดี เพราะจะทาให้ผู้หญิงอีกเป็ นจานวนมากที่ไม่
สามารถตัง้ ครรภ์ได้ด้วยตนเอง สามารถหาแม่อุ้มบุญได้เ ปิ ดเผยมากยิง่ ขึ้น และสบายใจได้ว่า เด็กที่
คลอดออกมาคือลูกของเราตามกฎหมาย” คุณเอกล่าวทิง้ ท้าย
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