
 

 

บทที่ 2 

แนวความคิด และวิวฒันาการของเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

และการรับตั้งครรภแทน 

 ในช วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ านมา มีการนําเทคโนโลยีมาใช เพือ่ช วยบําบัดรักษา          

คูสมรสที่อยู ในภาวะมีบุตรยากอย างกวางขวาง เทคนิคและกรรมวิธี ใหม ๆ ที่นํามาใช เพือ่ชวยใหคู

สมรสสามารถมีบุตรได จึงได รับการพั ฒนาอยู ตลอดเวลา เทคโนโลยีน้ี ซึ่ งเรียกโดยรวมว า

 เทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ  (Assisted Reproductive Technology--ART) จึงเจริญรุด  

หน าอย างรวดเร็ว กระบวนการในการกาํเนิดของมนุษย  ซึ่งแ ตเดิมต องเร่ิมต นมาจากการ                          

มีเพศสัมพันธระหวางฝายชายกับฝายหญิงจึงไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะแพทย ไมเพยีงแตสามารถทํา

ใหการปฏิสนธิเกิดขึ้นไดโดยอาศัยฝายชายและฝายหญิงเทานั้น แตสามารถทําใหการปฏิสนธิไม จํา

เป นตองมีเพศสัมพันธ ตอกนัด วย โดยใชกรรมวิธีการฉีดนํ้าเชื้ ออสุจิของฝายชายเข าไปในโพรง

มดลูกของฝายหญิงอันเปนการปฏิสนธิขึ้นภายนอกรางกายของหญิงนั่นเอง 

 แมวาเทคโนโลยีช วยเจริญพันธุ ในปจจุบนัจะมีความกาวหนามากก็ตาม แต ก็ไมสามารถ   

ชวยให ฝายหญิงมีบุตรได โดยปราศจากการต้ังครรภ  คูสมรสที่ฝ ายหญิงไม สามารถต้ั งครรภ ดวย

ตนเองได จึงตองประสบป ญหาที่ไมสามารถมีบุตรได ตอไป ดังน้ัน จึงได มีการริเร่ิมนําเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุ เช นนี้มาใช กับคู สมรสที่ฝายหญิงไม สามารถต้ังครรภด วยตนเอง โดยการนําเอา

เชื้ออสุจิของคู สมรสฝ ายชายใส เขาไปที่โพรงมดลูกของหญิงอ่ื นซึ่งอาสาเข ารับต้ังครรภ แทน หรือ

ดวยการนําเอาตัวออนทีไ่ดมาจากการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิและไขของคูสมรสน้ันใส เขาไปในมดลูก

ของหญิงที่รับต้ังครรภแทน 

  การนําเอาเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ มาใชไมวากับคู สมรสที่มีบุตรยากหรือกับหญิงที่

อาสาเขารับต้ัง ครร ภแทนน้ันไดรับ ความ สนใจจากสาธารณชนอย างกว างข วาง เพราะการใช

เทคโนโลยีในวิธีการเชนน้ีไมเพยีงแตสามารถช วยให คูสมรสที่อยูในภาวะมีบุตรยากมีโอกาสที่จะมี

บตุรได สมตาม ความ ปรารถนาเทานั้น ยังก อใหเกดิป ญหาทั้งในทางจริยธรรมและทางกฎหมาย

ตามมาอีกหลายประการ โด ยเฉพาะอยางยิ่ง ป ญหาเกี่ยวกับการใช เทคโนโลยีน้ีในทางที่มิชอบ การ

แสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากการรับต้ังครรภแทน ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย

ของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและบุคคลที่เกี่ยวของ 
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  การศึกษาวิจัยในบทนี้จะนําเสนอภาพรวมข องเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ  โดย

ทําการศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดังกลาว และจะชี้ใหเห็นถงึปญหาทางจริยธรรมบางประการ

ที่เกิดขึ้นจากการใช เทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ  ในสวนตอมาจะนําเสนอประเภทและวิธีการของ

การรับต้ังครรภแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการนําเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุมาใชกับการ

รับต้ังครรภ แทน ในส วนสดุท ายจะไดนาํเสนอประวัติ ความ เปนมาของเทคโนโลยีดังกล าวและ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนในประเทศไทย โดยจะชี้ใหเห็นถึงสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อนํามาวิเคราะหตอไป 

ความเปนมาของเทคโนโลยีการเจริญพันธุ 

       จากการวิจัยพบว า ผู หญิงคนหน่ึ งจะมีโอกาสในการต้ังครรภสูงถึงร อยละ 63 หากมี

เพศสัมพันธ ตามปกติกับคู สมรสภายในระยะเวล า 6 เดือน และโอกาสในการต้ังครรภ จะเพิ่มขึ้น          

เปนรอยละ 80 เมื่อมีเพศสัมพันธ ภายในระยะเวลาหน่ึ งป แตคูสมรสบางสวนกไ็มสามารถมีบุตรได 

ทั้งที่มีเพศสัมพันธกันตามปกติและไมไดมีการคุมกําเนิด ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวจะมีคูสมรสประมาณหนึ่ง

ในหกคูที่อยูในภาวะเชนน้ี หรือที่เรียกกันวา “ภาวะมีบุตรยาก” (Infertility)   

  การที่จะพิจารณาวาภาวะเชนใดถอืเปนภาวะมีบุตรยากน้ันจะตองปรากฏวาคูสมรสน้ันได

มีเพศสัมพันธกันตามปกติโดยไมไดคมุกาํเนิดภายในระยะเวลาหน่ึง แตระยะเวลานานเทาใดที่จะถือ

วาคูสมรสอยูในภาวะมีบุตรยากน้ันยังไมอาจหาขอสรุปที่ชัดเจนได ในทางการแพทย ถอืว า ภาวะที่คู

สมรสไม สามารถมีบุตรไ ดภายในระยะเวลา หน่ึงเปน ภาวะมีบุตรยาก ขณะที่องค การอนามัยโลก 

(World Health Organization) ใหถอืวาภาวะมีบุตรยากเกิดขึ้นเมื่อคู สมรสไม สามารถมีบุตรได

ภายในระยะเวลา 2 ป (Douglas J., Online, 1991) โดยทัว่ไปแลว ภาวะมีบุตรยากอาจถูกแบ งออกได 

เปน 2 ประเภท คื อ ภาวะมีบุตรยากขั้นต น (Primary infertility) กับภาวะมีบุตรยากขั้นรอง 

(Secondary infertility) โดยภาวะมีบุตรยากขั้นตนหมาย ความถึง ภาวะมีบุตรยากซึ่งเกิดขึ้นกับคู

สมรสที่ไมเคยมีบุตรมากอน 

  สวนภาวะมีบุตรยากขั นรอง หมาย ความถึง ภาวะมีบุตรยากซึ่งเกิดขึ้นกับคู สมรสที่เคยมี

บุตรมากอนแลว แตในปจจุบนัไมสามารถมีบุตรได  สาเหตุของภาวะมีบุตรยากที่ เกิดขึ้นกับคูสมรส

แตละคูน้ันมีความแตกตางกันออกไปแตโดยเฉลีย่แลว สาเหตุเหลาน้ีจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของ

ฝายชายรอยละ 40 ความผิดปกติของฝายหญิงรอยละ 50 และความผิดปกติของทั้งสองฝายรอยละ 10 

จากการประมาณการขององคการอนามัยโลกพบวา มีคู สมรสประมาณ 50 ถึง 80 ลานคูทั่วโลกที่อยู

ในภาวะมีบุตรยาก  ซึ่งสงผลกระทบต อสภาพจิต ใจของบุคคลในครอบครัว เปนอยางมาก  ปญหา
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ภาวะมีบุตรยากจึงนับได วาเปนป ญหาสุขภาพที่สําคัญป ญหาหน่ึง แมจ ะเปนป ญหาที่ไม สงผล

โดยตรงตอสุขภาพทางรางกายของคูสมรสก็ตาม 

  ในอดีตที่ผานมากอนที่เทคโนโลยชีวยการเจริญพนัธุ จะเจริญกาวหนาเชนในปจจุบัน การ

บําบัดรักษาภา วะมีบุตรยากของคู สมรสเหลาน้ีเปนไปด วยวิธีการด้ังเดิม เช น การใหคาํแนะนําแก คู

สมรสในการดูแ ลรักษาสุขภาพ หรือให คําแนะนําเกี่ยวกับช วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมี

เพศสัมพันธ  สําหรับคูสมรสบางคู  แพทยอาจให การบําบัดโดยการให ยาบํารุงหรือยาเพิ่มฮอร โมน

หรือโดยการผ าตัดอยางใดอยางหน่ึง แต การบําบัดรักษาด วยวิธีการด้ังเดิมเช นน้ี ยอมมีโอกาสที่จะ

ประสบความสําเร็จไมมากนักและตองใชระยะเวลาในการบําบัดรักษาค อนขางนาน และโดย สวน

ใหญ การบําบัดรักษาฮอร โมนหรือโดยการผ าตัด (Hormonal or Surgical Therapies) จะใชไดผลดี

กับการรักษาภาวะมีบุตรยากของฝ ายหญิงเทาน้ัน  (Ministry of the attorney general, Online, 1990) 

 สําหรับคู สมรสที่ไม ประสบ ความ สําเร็จในการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากด วยวิธกีาร

ดังกลาวขางตน คูสมรสเหลาน้ีจะมีบุตรไดก็แตโดยการรับเด็กเป นบุตรบุญธรรมเท าน้ันแตอุปสรรค

สําคัญของการรับเด็กเป นบุตรบุญธรรมก็คือ การรับเด็กเป นบตุรบญุธรรมมกีระ บวนการที่ยุ งยาก

และยาวนาน เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมโดยส วนใหญตองผานกระบวนการในการคดัเลอืก

ความเหมาะสมในการเป นผูปกครองเด็กและมีการทดลองเลี้ยงดูเด็กก อน รวมทั้งต องไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการที่แตงต้ังขึ้นตามกฎหมายดวย นอกจากน้ันสาเหตุสําคัญที่ทําให คูสมรสส วนใหญ

ไมประสงคที่จะรับเด็กมาเปนบุตรบุญธรรมก็คือเด็กน้ันจะไม มีความสัมพันธทางสายเลือดหรือทาง

พันธุกรรมกับคู สมรสน้ันแม แต นอย การบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากด วยเทคโนโลยีช วยการเจริญ

พันธุสมัยใหม จึงเปนหนทางเดียวทีจ่ะช วยใหคูสมรสเหล าน้ีสามารถมีบุตรซึ่งมี ความสัมพันธทาง

พนัธกุรรมกบัตนเองได 

  ในสวนน้ีจะเสนอประวัติและ ความเปนมาของเทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ  ต้ังแตมีการ

นําเทคโนโลยีน้ีมาใช กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนจนกระทั่ งมีการนํามาใช กับมนุษย  และจะได จําแนก

ประเภทของเทคโนโลยีช วยการเจ ริญพันธุ แตละประเภท โดยเฉพาะที่มีการนําไปใช กบัการรับ

ต้ังครรภแทน เพื่อเปนพื้นฐานของความเขาใจตอไป 

  กอนที่จะมีการใช เทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ สมัย ใหม กับมนุษย  ปรากฏว ามีการใช

เทคนิคการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อกับสัตวหลายชนิดมาเปนเวลานานหลายศตวรร ษแลว โดยสตัว 

ชนิดแรกที่ไดรับการผสมเทียมด วยวิธีการน้ี ไดแก ม าตระกูลอาหรับ (จักรกฤษณ  ควรพจน , 

ออนไลน, 2536) ตอมาวิธีการดังกลาวน้ีไดถูกนํามาใช กับมนุษยจนประสบ ความสาํเร็จเปนคร้ังแรก

ในป ค.ศ.1790 โดยศลัยแพทย ชาวอังกฤษชื่อ Hunter (Keller B., Online, 1988) หลงัจากน้ันในป  
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ค.ศ.1884 การใช เทคนิคเดียวกันน้ีก็ประสบ ความสําเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา โด ยแพทย ชาว

อเมริกันสามารถทําให หญิงซึ่งสามีเปนหมันต้ังครรภ ไดจากการใช ชือ้อสุ จิที่ได รับการบริจาค

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยตลอด ใ นป ค.ศ.1890 Walter heape ประสบ

ความสาํเร็จในการย ายฝากตัวอ อน (Embryo transfer) โดยการนําตัวอ อนจากทองของกระตายพนัธุ 

แองโกรัน (Angoran doe rabbit) ยายไปฝากไว ในทองของกระตายป าพันธุ เบลเยีย่ม (Belgian hare) 

Heape สรุปผลการทดลองน้ีว า การย ายฝากตัวออ นสามารถกระทําได โดย ไมมีผลกระทบต อ

พัฒนาการทางรางกายของตัวออนน้ัน จากความสําเร็จน้ีทําใหระหว างป ค.ศ.1930 ถึงป ค.ศ.1950 มี

การใชเทคนิคในการ ยายฝากตัวออนในสตัวหลายชนิด เชน หนู แกะ แพะ และสุกร จนกระทั่งในป  

ค.ศ.1959 นักวิทยาศาสตร ชื่อ Chang ก็สามารถทําให กระตายคลอดลูกด วยวิธกีารปฏสินธนิอก

รางกายได (จักรกฤษณ ควรพจน, ออนไลน, 2536) 

  สําหรับการใช เทคนิคการป ฏิสนธินอกร างกายของมนุษยน้ันได เร่ิมต นขึ้นที่ประเทศ

อังกฤษในราวทศวรรษที่ 60 ในป  ค.ศ.1970 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ ไดประสบ

ความสําเร็จในการเลี้ยงตัวอ อนมนุษยจนถึงระยะที่แบ งตัวเปน 16 เซลล หรือเรียกว า ระยะ Morula 

ตอมาในป  ค.ศ.1973 มีรายงานว า แพทย ในกรุงเมลเบอร นประเทศออสเตรเลยีได ใชเทคนิคการ

ปฏิสนธินอกร างกายจนสามารถทําให หญิงคนหน่ึงต้ังครรภ ไดสําเร็จ แต หญิงคนน้ีกแ็ท็ งครรภ

กอนที่ทารกจะครบกําหนดคลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1978 แพทยชาวอังกฤษสอง

คน คือ Dr. Steptoe และ Dr. Edward ก็สามารถใช เทคนิคการปฏิสนธินอกร างกายทําใหหญิงคลอด

บตุรไดเปนผลสําเร็จทารกที่กําเนิดมาน้ีมีชื่อว า ลูอิส บราวน  (Louise Brown) ซึ่งถอืวาเปนเด็กคน

แรกที่เกิดจากวิธีการปฏิสนธินอกร างกายหรือที่เรียกว าเปน “เด็กหลอดแก ว” (Test tube baby) 

ตอมากรรมวิธีปฏิสนธินอกร างกายได ประสบ ความ สาํเร็จในประเทศออสเตรเลี ยและประเทศ

สหรัฐอเมริกาน้ันในป ค.ศ.1980 และสาํหรับเด็กหลอดแก วที่เกิดจากกระบวนการ ปฏิสนธินอก

รางกายและย ายฝากตัวอ อนซึง่ไดมาจากการผ สมของไขที่ไดรับการบริจาคน้ันเกิดขึ้นเป นคร้ังแรก

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1980 ในประเทศออสเตรเลีย โดยเด็กคนน้ีมีชื่อว า Candice Elizabeth Reed 

สวนประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งประสบ ความ สําเร็จในป  ค.ศ.1982 ประเ ทศออสเตรเลยียงัเป น

ประเทศแรกที่ประสบ ความสาํเร็จในการย ายฝากตัวออนทีแ่ชแข็ง (Frozen embryo) ดวย โดยเมื่อป  

ค.ศ.1984 ไดมีการนําตัวออนทีแ่ช แขง็ไว เปนเวลา 2 เดือนของคูสมรสคู หน่ึงยายฝากไปใส ในครรภ

ของหญิงที่ต้ังครรภ แทน ซึ่งต อมาหญิงที่รับต้ังครรภ แทนก็สามารถคลอดบุตรออกมาได เปน

ผลสําเร็จจะเห็นไดวาเทคโนโลยกีารเจริญพนัธุมีสวนเป นอยางมากในการช วยใหคูสมรสสามารถมี

บตุรไดตามความประสงค แตในขณะเดียวกัน การนําเทคโนโลยีน้ีมาใช กับมนุษยก็กอใหเกดิปญหา
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ทั้งทางจริยธรรมเช นเดียวกนั เพราะโดยปกติแ ลว การปฏิสนธิของตัวอ อนจะเกดิขึน้ภายในร างกาย

ของฝายหญิงหลังจากที่มีเพศสัมพันธกับฝายชาย แตเมื่อมีการนําเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาใช

ไมวาจะเป นการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้ออสุจิ (Artificial insemination) หรือการปฏสินธนิอก

รางกาย (In vitro fertilisation) การปฏิสนธิของทารกจึงไม จําเปนต องเร่ิมต นมาจากการมี

เพศสัมพันธ อีกต อไป นอกจากน้ีหากหญิงคนใดต องการมีบุตร แต ไมตองการมีคู สมรสหรือมี

เพศสัมพันธกับฝายชาย หญิงนั้นก็สามารถที่จะมีบุตรได ตามลําพังโดยอาศัยเทคโนโลยีน้ี ซึ่งไม จํา

เปนตองมีความสัมพันธทางเพศกับฝายชายเลย 

เทคโนโลยีในการผสมเทียม 

  ดังที่ไดกลาวแลววา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมานั้น เทคโนโลยีการเจริญพันธุ ได

เจริญรุดหน าอยางรวดเร็ว การนําเอาเทคนิค ใหม ๆ มาใชในการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากได เกดิ

ขึ้นอยูตลอดเวลา นอกเหนือไปจากการผสมเที ยมโดยการฉดีเชือ้ ตลอดจนการปฏสินธนิอกร างกาย

และการยายฝากตัวออนแลว ในป จจุบันยังมีการนําเทคนิคอ่ืน  ๆ มาใช กับเพื่อบําบัดภาวะมีบุตรยาก

ดวย เชน การยายฝากเซลล สืบพันธุ เขาไปในทอนําไข  (Gamete intrafallopian transfer-GIFT) การ    

ยายฝากตัวออนระยะไซโกตเขาไปในทอนําไข (Zygote intrafallopian transfer-ZIFT) หรือเทคนิคที่

เรียกกันว า  “อ๊ิกซี”  (Intracytoplasmic sperm Injection-ICSI)  ซึ่งเปนการฉีดเชื้ออสุจิเพียงตัวเดียว  

เขาไปในไขพื่อใหเกิดการปฏิสนธิ นอกจากน้ียังมีเทคนิคอ่ืน  ๆ เกิดขึ้นอีกหลายประ เภท แตเทคนิค

เหลาน้ีไมไดกอใหเกดิปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่ แตกตางไปจากการผสมเทียมโดยการฉีด

เชื้อและการปฏิสนธินอกร างกายมากเท าใดนัก ในที่น้ีจึงจะพิจารณารายละเอียดของการผสมเทียม

โดยการฉดีเชือ้และการปฏสินธนิอกร างกายเท าน้ัน โดยจะ ไดพิจารณาถึงป ญหาทางกฎหมายและ

จริยธรรมประกอบกนัไปดวย  

  ภาวะการมีบุตรยากถือเปนปญหาสําคัญที่คูสมรสสวน ใหญตองการบําบัดรักษาสาเหตุ

ของภาวะมีบุตรยากของคูสมรสแตละคูมีความแตกตางกัน  ฝายชายและฝายหญิงก็มีปญหา แตกตาง

กนัออกไป  อยางไรก็ตาม มีเทคโนโลยีการเจริญพันธไดมีกา รพัฒนาทําให หญิงที่ไมสามารถ

ต้ังครรภเองไดและอยากมีบุตรสามารถมีบุตรไดโดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธโดยอาศัยการ

อุมบุญ หรือเรียกอีกอยางวาเทคโนโลยีการรับต้ังครรภแทน 

  การผสมเทียมสามารถกระทําได 3 วิธี 

   1) การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ (Artificial insemination-AI) โดยใชสเปรมฉีดเขาใน

มดลูกเพื่อใหเกิดการปฎิสนธิกับไข โดยไมผานการรวมประเวณีตามธรรมชาติ การผสมเทียมโดย
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การฉีดเชื้อคื อ การฉีดนํ้าเชื้ออสุจิเข าไปในชองคลอด (Vagina) ของฝายหญิง ไมวาจะเปนบริเวณ

ปากมดลูกโพรงมดลูก ท อนํารัง ไขหรือที่มดลูก (Uterus) ในช วงที่มีการตก ไข  เพื่อ ให เกิดการ

ปฏสินธริะหวางตัวอสุจิกับไขในรางกายของฝ ายหญิงน้ัน  (In vivo Fertilisation) และทาํใหหญิงน้ัน

ต้ังครรภโดยไมตองมีสัมพันธทางเพศกับฝ ายชายโดยวิธีตามธรรมชาติโดยปกติแล ว การผสมเทียม

โดยการฉีดเชื้อมักจะกระทําโดยนําเอานําเชือ้อสุจิที่ผานการลางเอาเชื้อแบคทีเรียและสารตาง ๆ ออก

และคดัเฉพาะเชือ้อสจุิ ที่แข็งแรงในปริมาณพอเหมาะมาฉีดผานท อกลวงทีส่อดเข าไปในชองคลอด 

(Cannula) หรือโดยใชกระบอกฉีด (Syringe) ซึ่งจะทําใหเชื้ออสุจิของฝ ายชายเขาไปผสมกับไข ของ

ฝายหญิง การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อน้ีจะตองกระทําในช วงระยะเวลาที่ไข ใกลสกุ เพราะเปนชวง

ระยะเวลาที่ฝ ายหญิงมีโอกาสต้ัง ครรภมากที่สุด นํ้าเชื้ออสุจิน้ีอาจนํามาจากเชื้อสด (Fresh sperm) 

หรือเชื้อที่ผานการแชแข็ง (Frozen sperm) มากอนก็ ได การผสมเทียมดวยวิธีน้ีมีอัตราการต้ัง ครรภ

ประมาณร อยละ 10-20 ตอรอบเดือน ตามปกติจะเห็นผลภายใน 3-6 รอบเดือนของการรักษาการ

ผสมเทียมโ ดยการฉีดเชื้อน้ีเ ปนวิธีการที่ง าย สิ้นเปลืองค าใชจายนอย และไมจําเปนต องใชความรู

ความ เชี่ยวชาญทางการ แพทย มากนัก แต ถาการผสมเทียมด วยวิธกีารน้ี ไดกระทําภายใต การ

ควบคุมดูแลของแพทยก็จะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการต้ัง ครรภมากขึ้น และยังช วยให

เด็กที่เกิดมามี ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรม (Genetic disease) นอยลง เน่ืองจาก แพทย 

สามารถที่จะใชความชํานาญในการคัดเลือกเชื้ออสุจิที่เหมาะสมเพื่อ ประโยชน ในการต้ังครรภหรือ

เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดกับทารกได การผสมเทียมโดยการฉีด

เชือ้อาจแบงไดเปนหลายชนิด แตเมื่อพิจารณาจากแหล งที่มาของเชื้ออสุ จิ การผสมเทียมดังกล าวน้ี

อาจแบ งได เป น 3 ประเภทคือ การผสมเทียมโดย ใชเชื้อของสามี การผสมเ ทียมโดย ใชเชือ้ของ          

ผูบริจาค และการผสมเทียมโดยใชเชื้อจากผสมระหวางสามีกับผูบริจาค 

     (1) การผสมเทียมโดย ใชนํ้าเชื้อจากสามี (Artificial Insemination by the Husband-

AIH) การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อวิธีแรกคือ การผสมเทียมโดย ใชนํ้าเชื้อของสามี การผส มเทียม

ดวยวิธีน้ีเป นวิธีการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากอย างหนึ่งที่จะนํามา ใชตอเมื่อฝายชายซึ่งเป นสามี

สามารถผลิตนํ้าอสุจิไดอยางสมบูรณ แตไมสามารถมีเพศสัมพันธไดเน่ืองจากเปนกามตายดาน หรือ

มีความผิดปกติทางกายวิภาค ไมวาโดยกําเนิดหรือที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งทําใหตัวอสจุิไมสามารถผาน

เขาไปผสมกับไขไดโดยสะดวก หรือฝ ายชายนั้นไมสามารถหลั่งนํ้าอสุจิระหว างการมีเพศสัมพันธ

ไดหรือกรณีที่ ในนํ้าเชื้อของฝายชายมีตัวอสุจิน อย (Oligozoospermia) แตยังคงมีรูปร างและการ

เคลื่อนไหวที่เป นปกติ การผสมเทียมด วยวิธีน้ียังถูกนําไป ใชเพื่อบําบัดภาวะมีบุ ตรยากที่เกิดจาก

ความ ผิดปกติของฝายหญิงดวย เชน หากฝ ายหญิงมีเยื่อบุที่บริเวณปากมดลูกทํา ให เชือ้อสจุิ ไม
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สามารถผานเขาไปผสมกับไขได (Mucus hostility) ในกรณีเชนน้ีก็จะตองฉดีเชือ้อสจุเิข าไปที่มดลูก

ของฝายหญิงเพื่อใหเกิดการปฏิสนธิกับไขในบริเวณดังกลาว 

    การใชน้ําเชื้อจากสามีในการผสมเทียมอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนที่ ไมใชภาวะมีบุตรย าก

ของคู สมรสทั้งสองฝ ายก็ได เช น ระหว างสงครามโลกคร้ังที่สอง ทหารสหรัฐ ฯไดสงนํ้าเชื้ออสุจิ

กลับประเทศเพื่อใชในการผสมเทียมเป นจํานวนมาก (วิฑูรย  อ้ึงประพันธ , 2531, หนา 56) การผสม

เทียมโดยวิธีน้ีอาจนําไปใชเมื่อฝายสามีต องเขารับการทําเคมีบําบัด (Chemotherapy) หรือรังสีบําบัด 

(Radiotherapy) ซึ่งอาจส งผลใหชายคนน้ันต องเปนหมนั ฝ ายชายก็อาจจะเลือกที่จะ ใหแพทย เกบ็

นํ้าเชื้อของตนเองไวกอนและนํามาใชเมื่อถึงคราวจําเปนได  

    การผสมเทียมดวยวิธกีารน้ีไมไดกอใหเกดิป ญหาทางด านจริยธรรมมากนัก เนื่องจาก

เปนการนําน้ําเชื้อของคู สมรสอีกฝ ายหนึ่งมา ใชในการผสมเทียม แตฝายที่โต แยงคัดคานการผสม

เทียมดวยวิธีการน้ีคัดคานวา การผสมเทียมดวยวิธีการน้ีเปนการผิดธรรมชาติ และเป นการทําใหการ

กําเนิดชีวิตของมนุษย ถูกแยกออกไปจาก ความสัมพันธ ทางเพศ (Kirby M., 1990, p. 5) นอกจากน้ี

ฝายน้ียงัเห็นว า การผสมเทียมด วยวิธีน้ีตองมีการกระตุ นอวัยวะเพศฝ ายชายเพื่อ ใหหลั่งนํ้าอสุจิ  

(Masturbation) ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ผิดในตัวเองจึง ไมสมควรที่จะมีการอนุญาต ใหทําการผสมเทียม

ดวยวิธกีารน้ี 

   ขอโตแยงอีกประการหนึ่งก็คือ การผสมเทียมด วยวิธีน้ีเป นการเป ดโอกาส ใหมีการ

ผสมเทียมภายหลังสามีถึงแก ความตายได (Posthumous insemination) ตัวอยางเช น หากมกีา รนํา

นํ้าเชื้ออสุจิของสามีไปฝากไว ที่ธนาคารเชื้ออสุจิ (Sperm bank) ตอมาเมื่อสามีถึงแก ความตาย ฝาย

หญิงอาจขอใหแพทยนําเชื้ออสุจิของสามีที่ตายไปแลวมาใชในการผสมเทียม 

   ในกรณีเช นน้ีจะเห็น ไดวา หากอนุญาต ใหกระทํา ได เด็กที่เกิดมาก็จะ ไมมีบิดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย และในขณะที่จะนําเชื้ออสุจิดังกล าวมาใชในการผสมเทียม ฝ ายชายซึ่งเป นเจา

ของเชือ้อสจุิ ไม สามารถ ใหความ ยินยอม ได จึงมีป ญหาว าการนําเอาเชื้ออสุจิของบุคคลที่ตายไป           

แลวมาใชในการผสมเทียมโดย ไมไดรับความยินยอมจากเจ าของเชื้ออสุจิน้ันเป นการกระทําที่ชอบ

ดวยจริยธรรมทางการ แพทย หรือไม หรือในกรณีที่มีการอนุญาตโดยชัดแจ งใหนําเชื้ออสุจิไปใชใน

การผสมเทียม ได แมในภายหลังที่ตนเองถึงแก ความตายแลว ก็คงจะมีป ญหาในทาํนองเดียวกนัว า

ความยินยอมโดยชดัแจ งเชนน้ีจะใชบังคับได เพียงใด  เพราะหากอนุญาตให มีการกระทําเช นน้ี อาจ

เกิดปญหาวาเด็กที่เกิดมาจะไมมีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายที่มีชีวิตอยูซึ่งอาจส งผลกระทบทางจิตใ จ

แกเด็กหรือหญิงน้ันในระยะยาวได 
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   ในทางกฎหมาย การผสมเทียมโดยใชเชื้ออสุจิของสามีอาจก อใหเกดิปญหาว าฝายชาย

ซึ่งเป นสามีโดยชอบด วยกฎหมายจ ะปฏิเสธว าเด็กที่เกิดมาน้ันมิใช บุตรของตนเองได หรือไม  

เน่ืองจากเด็กน้ันไม ไดเกิดมาจากการ รวมประเวณีตามธรรมชาติ และหากเป นกรณีที่คู สมรสน้ัน

ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย หากฝายชายปฏิเสธที่จะรับเด็กเปนบตุรหรือจายคาอุปการะ

เลี้ยงดู ฝ ายหญิงและเด็กที่กํ าเนิดมาน้ันจะมีสิทธิดําเนินคดีอย างใดไดบาง นอกจากนี้อาจมีป ญหา

อีกว า หากการผสมเทียม ไดกระทําขึ้นภายหลังจากที่สามีถึงแก ความตายแลว จะถอืว าเด็กที่เกิดมา

น้ันเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิรับมรดกของชาย ผูเปนสามหีรือไม คําตอบของป ญหา

เหลาน้ียังมีความไมชัดเจนนักเมื่อพิจารณาของกฎหมายไทยในปจจุบนั 

   (2) การผสมเทียมโดย ใชนํ้าเชื้อจากผูบริจาค (Artificial insemination by the donor- 

AID) การผสมเทียมอีกประเภทหนึ่งคือ การผสมเทียมโดย ใชนํ้าเชื้อจาก ผูบริจาค ซึ่งเป นการผสม

เทียมที่ใชเทคนิคเชนเดียวกบัการผสมเทียมโดยใชนํ้าเชื้อของสามี เพียง แตเปนการนํานํ้าเชื้อของ ผูที่

บริจาคมาใชในการผสมเทียมแทนที่จะเป นนํ้าเชื้อของสามีของหญิงน้ัน สาเหตุที่ต องใชนํ้าเชือ้ของ

ในการผสมเทียมน้ันก็เน่ื องมาจากฝ ายสามีเป นหมนัไมวามาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมทั้ งการเป น

หมนัหลงัจาก การทําหมันชาย (Vasectomy) แลวแกไขไม สําเร็จ หรือ สามีมีปริมาณตัวอสุจิในนํ้า

อสุจินอยหรือไมมีเลย รวมทั้งในกรณีที่ฝ ายสามีมีความผิดปกติของยีน (Gene Error) ทําใหมีความ

ผิดปกติในการสืบพันธุ  การผสมเทียมด วยวิธีการน้ีจึงเป นการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยาก ไดอยาง

หน่ึง แตการผสมเทียมดวยวิธีน้ีจะทําใหเด็กมีความสัมพันธทางพันธุกรรมเฉพาะกับฝายหญิงซึ่งเปน

เจาของไขเทาน้ัน สวนฝายชายซึ่งไมไดเปนเจาของอสุจิจะไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ก

ที่เกิดมาเลย 

   นอกจากการผสมเทียมโดย ใชนํ้าเชื้อจากผูบริจาคจะเปนไปเพื่อบําบัดภาวะมีบุตรยาก

แลว อาจมีการนําการผสมเทียมด วยวิธีการน้ีมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรมกับเด็กที่

จะกาํเนิดมาดวย หากปรากฏวาฝายชายมคีวามบกพรองทางพันธุกรรมที่จะต องถายทอดไปยังทารก

อยางที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงด วยวิธกีารอ ยางอ่ืนไดนอกจากน้ีหญิงที่ ไมมีคูสมรสก็อาจ ใชวิธีการน้ี

เพื่อใหตนเองสามารถมีบุตรไดเชนกนั 

   การผสมเทียมโดยใชนํ้าเชื้อของผูบริจาคกอใหเกดิปญหาทางจริยธรรม และกฎหมาย 

มากกวาการผสมเทียมที่ใชน้ําเชื้อจากสามีหลายประการ ผูที่คัดคานเห็นวา การผสมเทียมดวยวิธีการ

น้ีเปนการทําลายสถาบันครอบครัว เพราะมีบุคคลที่สามเข ามาเกี่ยวข องในชีวิตสมรสมีการ

เปรียบเทียบว าการผสมเทียมด วยวิธีการน้ีเป นการกระทํา ความผิดฐานมีชู  (Adultery) ปญหาทั้ง

ในทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการผสมเทียมด วยวิธีการอ่ืนนอกจากการรับต้ั งครรภ แทน 
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เปนปญหาสําคัญที่ควร ไดรับการพิจารณาอย างลึกซึ้งในอดีตศาลในประเทศสหรั ฐอเมริกา และใน

ประเทศแคนาดาถือว าการผสมเทียมด วย จะเห็นไดวาการผสมเทียมโดยการ ใชนํ้าเชื้อของผูบริจาค 

กอให เกดิปญหาทางกฎหมายหลายประการ แต ประเทศไทยก็ยังคง ไมมีกฎหมายบั ญญัติเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีไวโดยเฉพาะ การนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตเพยีงอย างเดียวมาใชในการตีความ

อาจมีขอจํากัดและกอใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคได อยางไรก็ดี แมจะปรากฏขอเทจ็จริงว ามีการผสม

เทียมด วยวิธกีารน้ีในประเทศไทย จวบจนถงึ ปจจุบนัก็ ยังไมมีรายงานวามีคดีฟ องรองขึ้นสู การ

พิจารณาของศาลไทยแมแตคดีเดียว 

    (3) การผสมเทียมโดย ใชเชื้อจากการผสมระ หวางสามีกับ ผูบริจาค (Combined or 

confused artificial insemination-CAI) ในกรณีที่ นํ้าเชื้อของสามีมีปริมาณตัวอสุจิ นอย แพทยอาจใช

วิธีการผสมนํ้าเชื้ออสุจิระหวางน้ําเชื้ออสุจิของสามีกับของผูบริจาค เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่เชื้ออสุจิ

ของสามีสามารถเขาไปปฏิสนธิกับไขไดมากกว าที่จะใชนํ้าเชื้อของผูบริจาคแตเพยีงอยางเดียว และ

ทําให คู สมรสฝ ายชายรู สึกว าเชื้ออสุจิที่ปฏิสนธิกับ ไข น้ันเป นของตนเอง ในการน้ี แพทย มกัจะ

คัดเลือกนํ้าเชื้อจากผูบริจาคที่มีลักษณะภายนอกที่ใกลเคียงกับสามีของหญิงที่จะไดรับการผสมเทียม

น้ัน 

    อยางไรก็ดี การใชวิธีการผสมเทียมในลักษณะน้ี ไดกระทํามาต้ังแตกอนที่เทคโนโลยี

เกี่ยวกับการตรวจเลือด (Blood testing) หรือการตรวจลายพมิพ ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) จะมี

ความเจริญก าวหน าและใหผลที่นาเชื่อถือเ ชนในปจจุบัน ดังน้ันเมื่อสามารถ ใชวิธีการ ตรวจสอบ

ความเปนบิดาของเด็กไดอยางแมนยาํแลว จึงปรากฏวามีการนําวิธีการผสมเทียมเชนน้ีมาใชนอยลง 

  2) การผสมเทียมนอกมดลูกโดยนําสเปรมผสมกับไขเพือ่ใหเกดิการปฎสินธใินหลอดแกว 

(In Vitro Fertilization-IVF) เมื่อมีการปฎิสนธิเปนตัวแลวจึงยายตัวออนไปฝงในมดลูกของหญิง           

คูสมรส  ในขณะที่การผสมเทียมด วยการฉีดนํ้าเชื้อ ชวยบําบัดภาวะมีบุตรยากโดยที่ฝ ายหญิง ไม

จําเปนตองมีเพศสัมพันธ กับฝ ายชาย เทคนิคการปฏิสนธินอกร างกายไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ปฏิสนธิซึ่งแตเดิมตองเกดิขึน้ในร างกายของฝ ายหญิงใหสามารถเกิดขึ้นนอกร างกายของมนุษย ได 

ในระยะเร่ิมตน เทคนิคการปฏิสนธินอกรางกายจะนํามาใชเมื่อฝายหญิงอยู ในภาวะที่มีบุตรยาก เช น 

ทอนําไขทั้งสองข างตันซึ่งทํา ใหไขไมสามารถผ านจากรัง ไขมายังมดลูก ได แพทย จะคาํนวณเวลา

กอนที่ไขตกตามธรรมชาติจากรอบประจําเดือนของหญิงนั้นแลวนําไขสุกเต็มที่จากรัง ไขมาผสมกับ

เชื้ออสุจิของฝายชายที่ผานการลางเอาเมือกออกในจานแกวที่มีสารเลี้ยงตัวอ อนอยูเตรียมไวโดยตอง

ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณกาซตาง ๆ ในบรรยากาศใหเหมาะสม เมื่อเกิดการปฏิสนธิและไข

เร่ิมแบงตัวแลว แพทยจะนําไขที่ไดรับการผสมน้ันกลับเข าไปยังมดลูกเพื่อ ใหไปฝงตัวที่ผนังมดลูก
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และเจริญเติบโตตอไป แมวากระบวนการในการบําบัดรักษา ผูมีบุตรยากโดยใชเทคนิคการปฏิสนธิ

นอกรางกายดูเหมือนจะเกิดขึ้นไดไมยากนัก แตในความจริงแลว กระบวนการเหล าน้ันลวนแตตอง

อยูภายใตการควบคุมดูแลของแพทยอยางเขมงวด ความสําเร็จของเทคนิคนี้ ไมไดอยูที่ทําอยางไรจึง

จะทาํใหไขผสมกับเชื้ออสุจินอกร างกาย แตอยู ที่ทําอย างไรตัวอ อนน้ันจึงจะสามารถกลับไปฝงตัว

อยูที่ผนังมดลูกแล วเจริญเติบโตต อไป ได  ในระยะเร่ิมต นของ ความ พยายามในการ ใช เทคนิคน้ี 

ปรากฏวาแมจะสามารถนําไขที่ไดรับการผสมน้ันกลับเขาไปในมดลูกของฝ ายหญิงได แตไขที่ผสม

แลวน้ันกลบัไมสามารถที่จะเข าไปฝงตัวที่ผนังมดลูก ได การใชเทคนิคน้ีจึง ไมประสบความสําเร็จ 

เทาที่ควร ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน ในการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากดวยเทคนิคการปฏิสนธินอก         

รางกาย แพทย จึงตองนําไขที่ไดรับการผสมเข าไปในมดลูกของฝ ายหญิงมากกว าหน่ึงฟองเพือ่เพิม่

โอกาสในการที่ตัวอ อนน้ันจะฝงตัวในผนังมดลกู ในการน้ี แพทยจึงตองการไขหลายฟองเพื่อนํามา

ใชในการปฏิสนธิและจะ ไดไมตองใหมีการนําไขออกมาจากรางกายหลายคร้ังหากการต้ัง ครรภไม

ประสบความสําเร็จ ดังน้ัน ก อนที่แพทย จะทําการนําไขออกจากร างกายของฝายหญิง จึงต องมีการ

ใหฮอรโมนเพือ่กระตุนใหไขตกหลายฟองในรอบเดือนน้ัน หลงัจากน้ันจะนํา ไขที่ไดรับมาผสมกับ

เชื้ออสุจิ ในขั้น ตอนน้ี แพทย มกัจะเลอืกตัวอ อนที่สมบูรณ ที่สุดแลวนํากลับเข าไปยังมดลูกของฝ าย

หญิงดังที่กลาวแลวตอไปเน่ืองจากความจําเปนดังกลาวขางตน แพทยจึงจําเปนตองนําตัวออนหลาย

ตัวกลับเขาไปในมดลูกของฝายหญิง ในหลายกรณี จึงมีตัวออนหลายตัวสามารถเข าไปฝงตัวที่ผนัง

มดลกูได เปนผลสําเร็จส งผลใหคู สมรสนั้นมีบุตรมากกว าหน่ึงคน ซึ่งในบางคร้ังก็เกินกวา ความ

ตองการของคู สมรสน้ัน ปญหาที่ตาม มาก็คือ คู สมรสน้ันต องขอ ใหแพทย ทําแทงตัวออนที่มาก

เกนิไปกว าความ ตองการ ซึ่งอาจเป นการกระทําที่ผิดกฎหมายและฝ าฝนต อจรรยา แพทย ได  

นอกจากน้ัน ในบางกรณจํีานวนตัวอ อนที่ฝ งตัวที่ผนังมดลูกก็มีมากเกินไป ทํา ใหหญิงน้ันคลอด        

กอนกาํหนดหรือแท งครรภ ได  องค กรที่ควบคุมวิชาชีพ แพทย จึงมักจะมีการกําหนดมาตรฐาน

วิชาชพีในการกาํหนดจํานวนตัวออนทีจ่ะนํากลบัเขาไปในมดลูกไมใหมีปริมาณเกินสมควร 

  กระบวนการในการปฏสินธนิอกรางกายไมเพยีงแตทําใหฝายหญิงที่มีไขสมบูรณสามารถ

ต้ังครรภ ได เท าน้ัน แต กระบวนการน้ี ยังเป ดโอกาส ใหฝายหญิงที่ ไมสามารถผลิต ไขไดสามารถ

ต้ังครรภ ไดเชนกัน โดยการที่นํา ไขที่ได รับการบริจาคมาผสมกับเชื้ออสุจิของฝายสามีแล วนํากลบั  

เขาไปในมดลูกของตนเอง ดวยวิธกีารดังกลาวนี้เอง จึงสามารถทํา ใหหญิงที่มีอายุมากหรือแม แตอยู

ในวัยทีห่มดป ระจําเดือนแล วสามารถต้ัง ครรภ ดวยตนเอง ไดโดยการ ใชไขที่ไดรับการบริจาค ตัว          

อยางเช น มีรายงานวาเมื่อป  ค.ศ.1995 หญิงชาวอิตาเลียนวัยประมาณ 60 ป ไดสูญเสียบุตรวัย 17 ป

ไป หญิงคนน้ีไดพยายามที่จะขอรับเด็กอ่ืนเปนบตุรบญุธรรม แตไมไดรับอนุญาตเน่ืองจากเธอมอีายุ
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มากเกินไป หญิงคนนี้จึงขอ ใหแพทย ชวยใหเธอต้ังครรภ โดยใชไขที่ไดรับการบริจาคผสมกับเชื้อ

อสุจิของสามี ซึ่งประสบ ความ สําเร็จและถือว าเปนหญิงที่มีอายุมากที่สุดที่สามารถต้ัง ครรภ ได 

ในขณะน้ัน นอกจากน้ีในปเดียวกนัน้ันเอง ปรากฏวามีหญิงชาวอิตาเลียนผิวดําไดนําไขของหญิงผิว

ขาวมาใชผสมกับเชื้ออสุจิของสามีของเธอแล วนําไขที่ไดรับการผสมน้ันกลับเข าไปในมดลูกของ

ตัวเองเพื่อต้ัง ครรภ  โดยเธอใหเหตุผลของการ ใชไขของหญิงผิวขาววา เด็กผิวขาวจะ ไดรับโอกาส

มากกว าเด็กผิวดํา เหตุการณ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ีเกิด ปญหาว าจําเปนต องนํามูลเหตุจูงใจมา ใชในการ

พิจารณาอนุญาต ใหมีการเข าถึงการปฏิสนธินอกร างกายหรือ ไม  ซึ่งในที่ สุดหลายประเทศต อง

กาํหนดหลกัเกณฑในการเข าถึงการปฏิสนธินอกร างกายอยางเข มงวด ถึงแมวากระบวนการในการ

ปฏิสนธินอกร างกายจะสามารถช วยบําบัดรักษาภาวะมี บุตรยากไดเปนอยางดี กระบวนการน้ีก็ ได        

กอใหเกิดปญหาทางจริยธรรมหลายประการฝ ายที่คัดคาน ไมเพยีงแตนําเหตุผลที่ ใชในการคัดค าน

การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อมาใชในการคัดคานการปฏิสนธินอกรางกายเทาน้ัน ฝายน้ียังไดโตแยง

อีกวา กระบวนการน้ีเกี่ยวของกับการทําลายชีวิตมนุษยหรือตัวอ อนทีจ่ะเป นมนุษยจํานวนมาก ทั้งน้ี 

เน่ืองจากว าแพทย จะคดัเลอืกและนําเฉพาะตัวอ อนที่สมบูรณ ที่สุดเท าน้ันกลับเข าไปยังมดลูกของ     

ฝายหญิง สวนตัวออนที่ไมสมบูรณก็จะถูกทําลายไป การจงใจสรางตัวออนขึ้นมาแลวทําลายทิ้งเปน

สิ่งที่ขัดตอศลีธรรม สวนเหตุผลที่สนับสนุนการปฏิสนธินอกร างกายก็คือ การปฏิสนธินอกร างกาย

จะชวยใหคูสมรสสามารถมีบุตร ได และในบางคร้ังวิธีการน้ีก็เป นวิธเีดียวเท าน้ันที่จะทําใหเด็กเกดิ

มาโดยมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคู สมรสน้ัน การปฏิสนธินอกร างกายหลีกเลียงไมพนที่จะ

กอใหเกิดปญหาทางกฎหมายเชนกัน สถานภาพของเด็กที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร างกายดูเหมือน

จะยังไมมีความชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะอย างยิ่งหากการปฏิสนธินอกร างกายนั้นมีการนํา ไขหรือ

เชื้ออสุจิหรือทั้ง ไขและเชื้ออสุจิที่ ไดรับการบริจาคมา ใชในการผสมเทียม มีปญหาว าใครเป นบดิา

มารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดมาและเด็กนั้นจะมีสิทธิในทางกฎหมายอย างใดตอบุคคล

เหลาน้ี คํา ตอบเหล าน้ีจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ต อเมื่อกฎหมายไทยมีบทบัญญัติเร่ื องน้ีไว โดยเฉพาะ

หรือมิฉะน้ันตองรอใหมีคดีความเกิดขึ้น แลวใหศาลตีความกฎหมายตอไป 

   3) การผสมเทียมโดยการฝากตัวออน (Embryo transfer-ET) ในมดลูกของหญิงที่อาสารับ

ต้ังครรภให  

  หลักการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) 

ยอมนํามาใชกบัเด็กที่เกิดจากการผสมเทียมระหวางสเปรมและไขของคูสมรสเทาน้ัน เด็กที่เกิดมาจึง

ชอบดวยกฎหมายของชายหญิงที่เปนคูสมรส  แตการผสมเทียม แบบ  Artificial  insemination (AI) 

โดยนําสเปรมจากชายอ่ืนฉีดเขาชอคลอดผสมกับไขของหญิงภริยา  ถือเปนการผิ ดประเวณี  เด็กที่
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เกิดยอมไมใช บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (Illegitimate children) ของชายผูเปนสามี  แมสามีจะ

ยินยอมใหนําสเปรมของชายอ่ืนผสมเทียวกับไขของภริยาก็ตาม  หรือการผสมเทียมแบบนอกมดลูก  

In vitro fertilization (IVF) แลวยายตัวออนไปฝงในมดลูกของหญิงคูสมรส ถาใชสเปรมหรือไขของ

บุคคลอ่ืนไมใชของคูสมรส   เด็กที่เกิดถือวาเปน บตุรนอกสมรส  (Illegitimate children) สวนกรณี

การผสมเทียมแบบนอกมดลูก (IVF) โดยใชสเปรมและไขของคูสมรส  เมื่อปฎิสนธิแลวยายตัวออน 

Embryo transfer (ET) ไปฝงในมดลูกของหญิงอ่ืนที่มิใชคูสมรสเพื่อใหชวยต้ังครรภ โดยจะมี

คาตอบแทนหรือไมก็ตาม จึงอาจเกิดปญ หาวาเมือ่ทารกคลอดออกมาแลว เด็กน้ันจะเปนบตุรโดย

ชอบดวยกฎหมาย (Legitimate  children) ของชายหญิงคูสมรสซึ่งเปนเจ าของสเปรมและไข  หรือ

บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับอาสารับต้ังครรภตามหลักจารีตประเพณี (Common  law) 

ไมสามารถนํามาปรับใชกับกรณีการผสมเทียมโดยวิธีฝากการต้ังครรภ (Surrogate  mother) 

  การบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากเน่ืองจากสาเหตุน้ีมีหลายวิธีคือ 

   1) เด็กหลอดแกว (IVF: In vitro fertion) 

   2) การทํากิฟท (GIFT: Gamete intransfer)  

   3) การทําซิบ (ZIFT: Zygote intrafallopion transfer) 

   4) การทําอ๊ิกซี่ (ICSI: Intracytoplasmic sperm injecion) 

   5) การฉีดตัวอสุจิเขาโพรงมดลูก (IUI: Intaruterine insemination) 

   6) การทําบาสโตซิสท คัลเจอร (Blastocyst culture)  

   1. การทําเด็กหลอดแกว (In vitro fertion: IVF) 

     ในการทําเด็กหลอดแกว มีขั้นตอนหรือกรรมวิธีดังน้ี 

    ขั้นตอนที่ 1 การกระตุนไข โดยใชยาหรือฮอรโมนจากตอมใตสมองสวนหนามา

กระตุน เพื่อใหไดไขจํานวนมาก ๆ   

     ขั้นตอนที่ 2 การเก็บไข โดยใชเข็มยาวที่ทํา ขึ้นมาเฉพาะเจาะเก็บไขทางหนาท องหรือ

ทางชองคลอดแตสวนใหญเจาะเก็บไขผานทางชองคลอด  เพราะสามารถมองเห็นไขไดโดยตรงจา ก

การใชอัลตราซาวนดชวยทําใหเจาะเก็บไขไดจํานวนมาก 

   ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมเชื้ออสุจิ เปนการคัดเชื้อ เพื่อใหไดตัวเชื้ออสุจิที่มีคุณสมบัติดี

พบที่จะปฏิสนธิกับไขโดยใชตัวอสุจิขนาด ความเขมขนประมาณ 100,000 ตัวตอไข 1 ใบ การเกบ็

เชือ้อสจุิ  โดยปกติจะใชวิธีใหชวยตัวเอง (Masturbation) ไมควรใชวิธีรวมเพศกอนแลวมาหลั่ง

ภายนอก หรือใชถุงยางอนามัย เน่ืองจากสารหลอลื่นภายในถุงยาง จะทําลายตัวอสุจิได  
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   ขั้นตอนที่ 4 การเลี้ยงตัวออนเปนขั้นตอนสาํคญัทีส่ดุในกระบวนการ ทําเด็กหลอดแกว

ภายหลังจากที่ไดไขมาแลว ก็จะนํามาเลี้ยงในหลอดแกวทดลองที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ประมาณ 3-6 ชั่วโมง จากน้ันจึงทําการใสเชื้ออสุจิที่ผานการคัดเชื้อแลวลงไป เมื่อเวลาผานไป

ประมาณ 18 ชั่วโมง ก็มาตรวจดูวามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือยัง  ถาไมมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น  ก็อาจใส

เชื้ออสุจิอีกเปนคร้ังที่สอง หรือเฝาสังเกตการณตอไป  ถาไมมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ก็ตองตรวจดูวา มี

การปฏิสนธิที่ผิดปกติหรือไม หากมีก็คัดตัวออนน้ันทิ้งไปเหลือไวแตตัวออนที่ปกติเทาน้ัน  ในวันที่

สอง (ประมาณ 48-50 ชั่วโมงภายหลังจากเจาะไขออกมา ) ตัวออนแตละตัวอยูระหวาง 2-8 เซลลตัว

ออน แตละตัวจะมี ความสมบูรณไมเทากัน  เราจัดลําดับ ความสมบรูณของตัวออน ออกเปนเกรด 1 

(A), 2 (B), 3 (C), 4 (D) เกรด 1 ดีที่สุด เกรด 2 ดีรองลงมา ควรจะนําตัวออนเฉพาะเกรด 1 และ 2 

เทาน้ัน ใสกลับเขาสูรางกายคนไขสตรีสวนตัวออนเกรด 3 และ 4 จะนํามาใชเมื่อจําเปนเทาน้ัน  

     ขั้นตอนที่ 5 การนําตัวออนกลับเขาสูรางกาย เราสามารถนําตัวออนกลับเขาสูรางกาย

ได 2 ทาง คือ ทางปากมดลูก หรือทางปกมดลูก  

   ขั้นตอนที่ 6 การแชแข็งตัวออนตัวออนของมนุษยที่เหลือจากการใสกลับเขาสูรา งกาย

เรา จะนํามา แชแข็งที่อุณหภูมิ  -196 องศาเซลเซยีส ตัวออนจะหยดุการเจริญเติบโต  แตยังมีชีวิตอยู

ตอไปไดนานเปนปทีเดียว เมื่อไรจําเปนตอง  ใชก็เพียงแตละลายกลับมาสูอุณหภูมิปกติอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  2. การทําเด็กหลอดแกว (Gamete in transfer: GIFT)  

    เปนวิธีการที่นําเอาไขสุกเต็มที่  และเชื้ออสุจิที่คัดเลือกแลวไปฉีดเขาในทอนําไขซึ่ง

เปนที่ท่ีมีการปฏิสนธิตามธรรมชาติ  วิธีการน้ีเปนการชวยเหลือใหไขและตัวอสุจิไดมีการปฏิสนธิ

ในบริเวณและในเวลาทีเ่หมาะสมเทาน้ันเอง หลังการปฏิสนธิแลวตัวออนจะเคลื่อนไปตามทอนํา ไข

แลวฝงตัวในโพรงมดลูกเหมือนกับการต้ังครรภตามธรรมชาติ  ดังน้ันวิธีการทํากิฟตจึงมีข อแมอยูวา

ฝายหญิงจะตองมีทอนําไขที่ปกติอยูอยางนอย 1 ขาง 

    ดังน้ันการทํากิฟ ทหญิงผูทําจะตองมีทอนําไขที่ปกติอยางนอยหน่ึงขาง โดยทอนําไข

ตองไมตีบตันเยื่อบุในทอนําไขตองไมเสียหาย  การเคลื่อนตัวของทอนําไขตองดีเพื่อบีบตัวออนเขา

สูโพลงมดลูกไดจึงจะสําเร็จ   อัตราการต้ังครรภประมาณรอยละ  30-40 ตอรอบการรักษา ขึ้นอยูกับ

อายุและพยาธิสภาพในอุงเชิงกรานของฝายหญิงและคุณภาพ ความแข็งแรงของอสุจิในฝายชาย การ

ทํากิ๊ฟทจะใหผลดีในคูสมรสมีบุตรยากโดยไมมีสาเหตุ หรือในกรณีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ

ผิดที่แบบไมรุนแรง ขอดอยของการทํากิฟท คือ ถาไมต้ังครรภก็จะไมสามารถใหคําอธิบายไดวาเกิด

จากความผิดปกติของการปฎิสนธิ หรือการฝงตัว 
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  3. การทําซิบ (Zygote intrafallopion transfer: ZIFT) 

    วิธีน้ีคลายกับการทํากิ ฟท รวมกับการทําเด็กหลอดแกว  คือมีการเจาะเก็บไขและ

นํามาปฎิสนธิกับอสุจิ  แลวเลี้ยงตัวออนอีก 1-2 วัน จากน้ันแพทยจะนําตัวออนกลับใสในทอนําไข

ผานหนาทอง ดังน้ันฝายหญิงจะตองมีทอนําไขปกติอยางนอย 1 ขาง เชนเดียวกับกา รทํากิฟท แตมี

ประมาณรอยละ 30-40 ตอรอบการรักษา 

  4. การทําอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic sperm injection: ICSI) 

   วิธีน้ีจะคลายกับการทําเด็ก หลอดแกวมาก  ตางกันตรงที่การป ฏิสนธิ การทําอ๊ิก ซี่จะ

เปนวิธีชวยปฏิสนธิ โดยใชเข็มดูดเอาเชื้ออสุจิเพียงหน่ึงตัวฉีดเขาไปในไขหน่ึงใบ ผานเคร่ืองมือและ

กลองจุลทรรศนชนิดพิเศษที่มี ความละเอียดสูงมีกําลังข ยาย 200-400 เทาโดยผูมี ความเชี่ยวช าญ 

จากนั้นจะนําไขไปตรวจสอบการป ฏิสนธิแลวเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการจนเปนตัวออน หรือจน

ระยะบลาสโตซีส จากนั้นก็นํากลับเขาไปในโพรงมดลูก 

   1)  กระตุนดวยฮอรโมน ใหเกิดไขหลายใบ 

   2)  ติดตามการเจริญของถุงไขดวยอัลตราซาวดฉีดยาฮอรโมนกระตุนไขใหสุ กและรอ

ใหไขเจริญเต็มที่หลังฉีดยาประมาณ 34-36 ชั่วโมง 

    3)  เก็บไขโดยใชเคร่ืองอัลตราซาวดที่มีหัวตรวจสอดทางชองคลอด และใชเข็มขนาด

เล็กดูดไขผานทางชองคลอดในขณะที่คนไขไดยาระงับความรูสึก 

   4)  เตรียมนํ้าเชื้ออสุจิในหองปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเอาอสุจิเพราะตัวที่แข็งแรง 

   5) นําเชื้ออสุจิ 1 ตัวฉีดเขาไปในไข ที่สมบูรณโดยใชเคร่ืองมือและกล องที่มีความ

ละเอียดมากภายในหองปฏิบัติการ 

   6) ตรวจสอบการป ฏิสนธิ เพื่อพิจารณาเลี้ยงตัวออนเพื่อยายเขาโพรงมดลูก หรือแช

แข็งตอไป นําตัวออนที่สมบูรณยายเขาโพรงมดลูก ดวยวิธีการคลายกับการตรวจภายในอาจ

จําเปนตองใหยาฮอรโมนเพื่อทดแทนการทํางานของรังไข 

   ในการทําอ๊ิกซี่น้ัน คาใชจายคอนขางสูงสําหรับโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีคาใชจายอยูที่ 

70,000-80,000 บาท สวนโรงพยาบาลเอกชนจะอยูที่ 100,000 บาทขึ้นไป  

  5. การฉีดตัวอสุจิเขาโพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI)  

    เปนการฉีดเชื้ออสุจิที่ผานการเตรียมโดยการคัดเลือกใหไดเฉพาะตัวอสุจิที่แข็งแรง

เขาไปในโพรงมดลูก ผานทางปากมดลูกในชวงที่มีการตกไขเพื่อใหเกิดการปฏิสนธิระหวางตัวอสุจิ

กับไขของสตรีน้ัน เชื้ออสุจิอาจเปนของสามี หรือของผูบริจาคทั้งน้ีขึ้นกับสาเหตุ 
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   วิธีน้ีมักทําในกรณีที่นํ้าเชื้ ออสุจิของฝายชายมีคุณภาพตํ่ากว ามาตรฐานมีความผิดปกติ

ที่ปากมดลูก   มีภูมิตานทานตอตัวอสุจิในมูกที่ปากมดลูกมีปญหาเกี่ยวกับการรวมเพศ หลั่งนํ้าอสุจิ

ในชองคลอดฝายหญิงไมได นํ้าอสุจิยอนกลับเขาไปในกระเพาะปสสาวะ   และในรายที่ยังหาสาเหตุ

ของการมีบุตรยากไมได  เปนตน 

              วิธีน้ีมักกระทํารวมกับการใชยากระตุนไขจนไดไขสุก 2-3 ใบ เมื่อไขสุกเต็มที่แลว ก็

จะใหยาใหไขตก แลวทําการฉีดเชื้ออสุจิที่ผานการคัดเตรียมเขาไปทางโพรงมดลูกของฝายหญิง  ซึ่ง

เชื้ออสุจิที่จะฉีดจะตองผานการลางเอาเชื้อแบคทีเรียและสารตาง  ๆ ออก และคัดเฉพาะเชื้ออสุจิที่

แข็งแรงเปนวิธีที่สิ้นเปลืองคาใชจายนอยพบวา อัตราการต้ังครรภจะมีประมาณรอยละ 10-20 ตอ

รอบเดือน  ซึ่งโดยปกติมักจะประสบผลสําเร็จภายใน 3-6 รอบเดือนของการรักษา ถายังไมต้ังครรภ

ควรจะประเมินหาสาเหตุซ้ําเพื่อวางแผนการรักษาตอไป  

 

 

 6. การทําบลาสโตซิสท คัลเจอร (Blastocyst Culture: BC)   

    บลาสโตซิสท คัล เจอร (Blastocyst Culture) หมายถึง กระบวนการเลีย้งตัวออนให

เจริญเติบโตภายนอกรางกายจนถึงระยะบลาสโตซิสท  ซึ่งเปนระยะที่พรอมจะฝงตัว จึงใสคืนเขาไป

ในโพรงมดลกู เปนวิธีรักษาการมีบุตรยาก 1 ใน 6 วิธีที่มีอยูในโลก และทันสมัยที่สุดในปจจุบัน 

   การทําบลาสโตซิสท คัลเจอร ใชวิธีการเลี้ยงตัวออนภายนอกรางกายเหมือนกับการทํา

เด็กหลอดแกว ซึ่งตามธรรมชาติแลวเมื่อไขกับอสุจิเกิดการปฏิสนธิกัน  ก็จะแบงตัวเพิ่มจํานวนเซลล

ไปเร่ือย ๆ ในระหวางที่ทางเดินมาที่ทอนําไข  จนระยะเวลาผานไป 5 วัน เมื่อตัวออนแบงเซลลถึง

ประมาณ 80 ถึง 100 เซลล และเจริญเปนตัวออนระยะบลาสโตซิสท พรอมที่จะฝงตัวในมดลูก

ตอไป 

    ตัวออนระยะบลาสโตซิสท จะแบงเซลลเปน 2 ชั้น คือเซลลที่อยูรอบนอกเรียกวา  

เซลลรกเด็ก หรือโทรเพคโตเดิรม (Tropectoderm) ซึ่งจะเจริญไปเปนรกเด็กในครรภและกลุมเซลล

ที่อยูภายในเรียกวา เซลลเด็ก หรืออินเนอรเซลลแมส (Inner cell mass) ซึ่งจะเจริญไปเปนเด็กใน

ครรภ เวลาใสตัวออนเขาโพรงมดลูกก็ใสเพียง 1-2 ตัวเทาน้ัน เพราะเปนตัวออนระยะสุดทายแลว 

    ตัวออนที่สมบูรณดีน้ันจะเร่ิมเจาะออกมาจากเปลือกนอกและเร่ิมฝงตัวลงบนโพรง

มดลูกของแม เกิดเปนการต้ังครรภที่สมบูรณตอไป เด็กหลอดแกวน้ันจะเลี้ยงตัวออนเพียง 3 วัน ซึ่ง

ตัวออนจะเร่ิมแบงตัวไปไดประมาณ 4-8 เซลล จากน้ันก็จะนําตัวออนทั้งหมดที่ไดใสกลับเขาไปใน

โพรงมดลกู แลวไปลุนกันตอวาจะโตไดถึงระยะบลาสโตซิสทหรือไม 



25 
 

 

    ดังน้ันถาเราใสไป 6-7 ตัว จะติดแค 1-2 ตัว เน่ืองจากยังเปนเพียงตัวออนระยะ 4-8 

เซลลเทาน้ัน (กรณีที่เปนขาวแฝด 5 น้ัน เกดิเพราะบงัเอิญตัวออนระยะ 3 วันที่ใสไปเจริญจนถึง 

บลาสโตซิสทเกือบทั้งหมดซึ่งมีโอกาสนอยมาก ) แตบลาสโตซิสท คัลเจอรจะเลี้ยงตัวออนไวใน

หองทดลอง 5 วัน ระหวางน้ันจะตองเปลี่ยนอาหารเลี้ยงตัวออนซึ่งเปนสวนประกอบของสารอาหาร

โดยธรรมชาติ  พรอมทั้งถายเทของเสียที่ตัวออนผลิ ตออกทุกวัน  ที่การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

ของความเขมขนของอาหารเลี้ยงตัวออน จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหตัวออนเจริญเติบโตไดดี 

    ตัวออนที่ไดจะมีการแบงเกรดตามจํานวนเซลลที่ไดและ ความเทาเทียมกันของขนาด

เซลล ทั้งเซลลตัวออนและเซลลรกเด็ก ดังน้ันเน่ืองจากบลาสโตซิสทเปนตัวออนระยะที่พรอมจะฝง

ตัวเกิดเปนทารกที่สมบูรณไดแลว หากตองการลูกคนเดียวก็มักจะใสตัวออนเพียง 1-2 ตัวเทาน้ัน ทํา

ใหอาจมีตัวออนเหลือสําหรับการแชแข็งเก็บไวใชในการต้ังครรภคร้ังตอไปไดอีกดวย ปจจัยที่ทําให

ตัวออนมหีลายเกรด  คือคุณภาพแล็ปและ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เลี้ยงตัวออน คุณภาพของ

เซลลไข  คุณภาพของตัวอสุจิรวมไปถึงอาหารเลี้ยงตัวออนโดยในการเลี้ยงจะ ตองควบคุมทุกอยาง  

ทั้งความสะอาดของบรรยากาศในหองเลี้ยงตัวออน อุณหภูมิ ความชื้น pH แสง (เพราะกระบวนการ

ธรรมชาติเกิดในที่มืด) ทุกขั้นตอนจึงตองทําดวยความละเอียด 

   ขั้นตอนของบลาสโตซิสท คัลเจอร  

    1) ตรวจวินจิฉยั เพื่อหาปจจัยที่ทําให คูสมรสคูน้ันมีบุตรยากวาเกิดจากอะไรบาง โดย

หลกั ๆ จะม ี3 ปจจัยใหญ คือ คุณภาพไขดีหรือไม คุณภาพของโพรงมดลูกกับทอนําไขเปนอยางไร  

และคุณภาพของอสุจิ 

    2) ฉีดยากระตุนไข เพื่อใหรังไขผลิตไขหลาย ๆ ใบประมาณ 8-10 ใบ จึงจะไดตัวออน

คุณภาพดีหลายตัว สําหรับเลือกใชโดยจะฉีดวั นละเข็ม ประมาณ 10-12 วัน ในระหวางทีฉ่ดียา

กระตุนไข แพทยจะนัดคุณแมมาอัลตราซาวนดทางชองคลอดเพื่อดูวาไขมีกี่ใบ และวัดขนาดของไข  

ซึ่งไขที่พรอมสุกจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.8-2 เซนติเมตร เมื่อไขมีขนาด 2 ซ.ม. แพทยจะ

เปลี่ยนมาฉีดฮอรโมนอีกชนิดหน่ึง เพื่อควบคุมใหไขทั้งหมดตกพรอม  ๆ กนัในอีก 36 ชั่วโมงถัดไป  

เพราะธรรมชาติจะกําหนดใหใบที่ใหญที่สุดตกเพียงใบเดียว  แลวจะผลิตฮอรโมนมายับยั้งให ใบอ่ืน

ฝอ แตในกรณีรักษาการมีบุตรยาก เราตองการไขจํานวนมาก เพื่อมาทําตัวออนหลาย ๆ ตัว 

    3) เจาะเก็บไข  หลังจากฉีดยาใหไขสุกแลวภายใน 36 ชั่วโมง แพทยจะเจาะเก็บไข 

โดยฉีดยาใหคุณแมหลับแลวใชอัลตราซาวนดทางชองคลอด  เพื่อบอกตําแหนงของรังไข จากน้ันจึง

ใชเข็มเล็ก  ๆ ยาว ๆ เจาะผานผนังชองคลอดเขาไปที่รังไขแลวดูดเอ านํ้าซึ่งมีเซลลไขลอยอยูออกมา

เกบ็ในหลอดทดลอง 
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    4) การเตรียมอสจุิ  ในวันเดียวกับที่เจาะเก็บไข  แพทยจะเก็บอสุจิจากฝายชาย และคัด

เอาที่ตัวแข็งแรง มีการเคลื่อนไหวดี  หลังจากคัดอสุจิไดตามที่ตองการแลว ก็นํามาเทผสมกันใน

หลอกทดลอง  แลวรอใหอสุจิผสมเขาไปในไข ในบางกรณีอาจตองชวยนําอสุจิเจาะเขาไปในเซลล

ไขดวย เรียกวาการทําอ๊ิกซี่ (ICSI) 

   5) การใสตัวออนกลับสูโพรงมดลูก เมื่อผสมตัวออนเสร็จนับต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิ คือวัน

เจาะไข ตัวออนจะถูกเปลี่ยนอาหารเลี้ยงไปเร่ือย  ๆ ทุกวัน ตามระยะตาง  ๆ ของตัวออน  ภายใตการ

ควบคุมสภาวะในหองแล็ปที่เครงครัด  จนกระทั่งถึงบลาสโตซิส ทรวมเวลาที่เลี้ยงตัวออน 5 วัน จึง

นําตัวออนใสกลับเขาสูโพรงมดลูก แลวใชทอพลาสติกชนิดพิเศษ  ขนาดเลก็และมี ความน่ิมสอด

ผานชองคลอดและผานปากมดลูกเขาไปยังโพรงมดลูกเหมือนตรวจภายในธรรมดาไมมี ความ

เจ็บปวดใด ๆ  

    หลังจากใสตัวออนเรียบรอยแลว คุณแมตองนอนพั กเปนเวลา 2 ชั่วโมง จึงสามารถ

กลับบานได ตัวออนจะฝงตัวภายใน 10-24 ชั่วโมง แพทยจะแนะนําใหผูปวยพ ยายามพักอยูกับบาน

หลังจากใสตัวออนจากน้ัน 14 วันแพทยจะนัดตรวจวาต้ังครรภหรือไม โดยตรวจระดับฮอรโมนจาก

รกเด็ก (Human chorionic gonadotropin) ถาฮอรโมนสูงขึ้นแสดงวาต้ังครรภ  อีกสองสัปดาหตอมา

จะสามารถทําอัลตราซาวนด และเห็นหัวใจเด็กเตนได ซึ่งถือเปนการต้ังครรภปกติ  

แนวความคิดในการรับตัง้ครรภแทน (Surrogacy arrangement) 

    ภาวะมีบุตรยากถือเป นป ญหาสําคัญที่คู สมรส วนใหญตองการการบําบัดรั กษา สาเหตุ

ของภาวะมีบุตรยากของคู สมรสแตละคูมีความแตกตางกัน ฝายชายและฝายหญิงก็มีป ญหาที่ทําให

เกิดภาวะมีบุตรยาก แตกต างกันออกไป แตภาวะมีบุตรยากอย างหนึ่งที่ในป จจุบันยัง ไมสามารถ

บําบัด ได ก็คือการที่ฝ ายหญิง ไมสามารถต้ัง ครรภ ดวยตนเอง ได  เน่ืองจากฝ ายหญิงมีป จจัยที่ ไม

เหมาะสมต อการต้ังครรภ  เชน ฝายหญิงไมมีมดลูก หรือมีเน้ืองอกที่มดลูก หรือมีโรคประจําตัวทาง

รางกายที่ทํา ใหไม สามารถต้ัง ครรภ เองได  หรือการที่หญิงน้ันมีประวัติการแท งครรภบอยคร้ัง ซึ่ง

หากต้ังครรภ อาจเกดิอันตรายแก สุขภาพของหญิงน้ัน ไดในปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีที่สามารถทํา

ใหฝายหญิงสามารถต้ัง ครรภ โดยปราศจากมดลูก ไดและไมปรากฏว าการผลิตมดลูกเทียมประสบ

ความสําเร็จ วิธีการอย างเดียวที่สามารถทํา ใหคูสมรสฝ ายหญิงที่ ไมสามารถต้ัง ครรภมีบุตรไดก็คือ

การใหหญิงอ่ืนรับต้ังครรภแทน 

    ในปจจุบัน มีการนําเอาเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาใชเพื่อใหการรับต้ังครรภแทน

เปนไปโดยง ายยิ่งขึ้น ยิ่งเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ พัฒนามากขึ้นเท าใด รูปแบบของการรับ
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ต้ังครรภแทนกจ็ะเปลีย่นไปตามเทคโนโลยนีัน้ด วย ในส วนน้ีจะไดพิจารณาลักษณะโดยทั่วไปของ

การรับต้ังครรภ แทนว า โดยทัว่ไปแล วการทําสัญญารับต้ัง ครรภ แทนน้ันมขี อกาํหนดหรือเงือ่น ไข

ระหว างคู สัญญาอยางไรบ าง ตลอดจนจะ ไดพิจารณาว าการรับต้ัง ครรภ แทนแตละประเภทมี ความ

แตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดนํามาศึกษาวิเคราะหตอไป 

  1. ลักษณะท่ัวไปของการรับตั้งครรภแทน 

   ในปจจุบัน ยัง ไม ปรากฏว ามีนิยามศัพทของคําว า “การรับต้ัง ครรภ แทน” ซึ่งเป นที่

ยอมรับกันทั่วไป นักกฎหมาย นักวิชาการ หรือแมแตบุคคลที่เกี่ยวของกับการรับต้ัง ครรภแทนตางก็

กาํหนดขอบเขตหรือความหมายของการรับต้ังครรภ แทนแตกตางกันออกไป แล วแตมุมมองของแต

ละบุคคล ใน ความ หมายอย างแคบ การรับต้ัง ครรภ แทนครอบคลุมเฉพาะการรับต้ัง ครรภ แทนที่

เปนไปโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทยเทาน้ัน แตในความหมายอยางกวาง 

    การรับต้ัง ครรภ แทนจะครอบคลุมถึงการรับต้ัง ครรภ แทนทุกกรณี ไมวาจะมีการ ใช

เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ หรือไมก็ตาม ในกรณีเช นน้ี การรับต้ัง ครรภ แทนที่ฝ ายหญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนมีเพศสัมพันธกับฝ ายชายที่ตองการมีบุตร ก็จะถือวาเป นการรับต้ัง ครรภ แทนเชนกนั 

ดังเชน กรณีที่ปรากฏอยู ในคัมภีรไบเบิ้ล Old testament ซึ่งมีเร่ืองราวว า ซาราห ซึ่งเปนภรรยาของ

อับราฮัม ไม สามารถมีบุตร ได  จึงได ให สาว ใชที่มีชื่อว า ฮาการ  เปนผู รับต้ัง ครรภ แทน การรับ

ต้ังครรภ น้ีมิได เป นไปโดยอาศัยเทคโนโลยีเจริญพันธุ เช นที่มีในป จจุบนั แต เป นไป โดยการมี

เพศสัมพันธ กับอับราฮัม ในยุคก อนคริสตกาลเทคโนโลยกีารเจริญ พันธุ ยังไมไดเจริญเทาทกุวันน้ี

การที่ฮาการตกลงรับต้ังครรภก็เปนไปดวยวิธีการมีเพศสัมพันธกับอับราฮัม  แมวากรณีเช นน้ีจะมีขอ

เถยีงว าฮาการ ไม ได เปนหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนใน ความหมายที่ ใชกนัในป จจุบนั  แตมีฐานะเป น 

ภรรยานอยตามกฎหมายของอับราฮัมเทาน้ัน อยางไรก็ตามการที่มีขอตกลงสงมอบเด็กเมือ่คลอดเด็ก

น้ันออกมาก็อาจนับไดวาเปนการรับต้ังครรภ ดังน้ันโดยทัว่ไปแลว หากพิจารณาในความหมายอยาง 

กวาง  การรับต้ังครรภ แทนหมายความถึง กระบวนการในการที่หญิงคนหน่ึงตกลงรับที่จะต้ัง ครรภ 

ดวยวิธกีารอยางหน่ึงอยางใดและตกลงวาจะสงมอบเด็กที่เกิดมาน้ันใหแกคูสญัญาอีกฝายหน่ึงพรอม

กับสละสิทธิใด  ๆ ในความเปนมารดาของเด็กนั้นทันทีที่เด็กกําเนิดมากรรมวิธีในการบําบัดรักษา

ภาวะมีบุตรยาก โดยการรับต้ัง ครรภ แทน ได เจริญก าวหน าไปพร อมกันกับ ความ กาวหน าของ

เทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธ โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อและการปฏิสนธินอก

รางกาย ซึ่งกรรมวิธีที่ทํา ให การรับต้ัง ครรภ แทนสามารถเป นไปโดยฝ ายชายที่ว าจ างน้ัน ไม

จําเปนตองมีเพศสัมพันธ กับฝายหญิงที่รับต้ังครรภ แทน การรับต้ัง ครรภ แทนโดยนําเทคโนโลยกีา ร

เจริญพนัธุเขามาชวยดวยนั้นสามารถทําใหคูสมรสที่วาจางฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายสามารถที่
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จะมีความสัมพันธ ทางพันธุ กรรมกับเด็กที่เกิดมา  ในปจจุบัน การรับต้ัง ครรภ แทนในต างประเทศ

จึงเป นไปอย างกว างข วางในบางประเทศ ไดมีการจัดต้ังองค กรเพื่อจัดหาห ญิงที่ประสงค จะรับ

ต้ังครรภ แทนให แกคูสมรสที่มีบุตรยาก ซึ่ งในบางแห งมีการจัดต้ังองคกรเช นน้ีขึน้มาเพือ่แสวงหา

กําไร โดยมีการคิดค าธรรมเนียม ค าใชจาย ตลอดจนค าทนายความอยางเปนระบบ ในต างประเทศ

จึงมีการออกกฎหมายควบคุมการรับต้ังครรภแทนในบางประเภทดวย  

  2. ประเภทของการรับตั้งครรภแทน 

   นับต้ังแตที่มีการนําเทคโนโลยีการเจริญพันธุ มาใชกับการรับต้ัง ครรภ แทนทาํใหการ

รับต้ังครรภแทนมคีวามสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น เพราะมีบุคคลเกี่ยวของหลายฝายที่สามารถอ างสิทธิ

ความ เปนบิดามารดาของเด็ก ได  นอกจากน้ันก ารที่จํานวนของคู สมรสที่ ไมสามารถมีบุตรด วย

วิธีการตามธรรมชาติมีแนวโ นมที่จะเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดต้ังคนกลางเพื่ออํานวย ความสะดวกแ กคู

สมรสในการหาหญิงมารับต้ัง ครรภ แทน การรับต้ัง ครรภ แทนในป จจุบนัจึงอาจแบ งไดเป นหลาย

ประเภท โดยพิจารณาไดทั้งจากเทคโนโลยีที่ใชในการรับต้ังครรภ  และจากวัตถุประสงค ของการรับ

ต้ังครรภน้ัน ดังน้ี 

   1) ประเภทของการรับต้ัง ครรภ แทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ ใชในการรับ

ต้ังครรภ ในยุคที่เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ยังไมมีความเจริญกาวหนา การรับต้ัง ครรภแทนไม

อาจเกิดขึ้น ไดโดยที่ฝายชายและฝ ายหญิงไมมีความสัมพันธทางเพศต อกนั แต เมื่อไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีดังกล าวขึน้และนํามา ใช กับการรับต้ัง ครรภ แทน การรับต้ัง ครรภ แทนในป จจุบนัจึง

เกิดขึ้นโดยฝ ายชายที่ว าจ างไม จําเปนตองมีเพศสัมพันธ กับฝ ายหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน ดังน้ั น เมื่อ

แบงแยกประเภทของการรับต้ังครรภแทน โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ที่นํามาใช 

การรับต้ัง ครรภ แทนอาจแบ งได เปน 3 ประเภทคือการรับต้ัง ครรภ แทนโดยการฉดีเชือ้ (Artificial 

insemination surrogacy) การรับต้ังครรภ แทนโดยการปฏสินธนิอกร างกาย (In vitro fertilisation 

surrogacy) และการรับต้ังครรภแทนโดยใชตัวออนที่ไดรับการบริจาค (Donated embryo surrogacy) 

     (1) การรับต้ังครรภ แทนโดยการฉดีเชือ้ (Artificial insemination surrogacy) การ

รับต้ังครรภแทนโดยการฉีดเชื้อเป นกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภแทนน้ันต้ังครรภ โดยมีการนําเชื้ออสุจิ

ของฝายชายที่ว าจางให ต้ังครรภ มาฉีดเข าไปในโพรงมดลูกของหญิงนั้น การรับต้ัง ครรภแทนใน

ลักษณะเชนน้ี ได กระทํามาก อนการรับต้ัง ครรภ แทนประเภทอ่ืน โดยมีการพัฒนาหลังจากที่

เทคโนโลยีการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อเจริญขึ้น ไมนานนัก ในบางคร้ังจึงเรียกการรับต้ัง ครรภ

ประเภทน้ีวา “การรับต้ังครรภแบบด้ังเดิม” (Traditional surrogacy) 
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    การรับต้ัง ครรภ แทนด วยวิธีการน้ีจะทํา ให เด็กที่เกิดมามี ความ สัมพันธ ทาง

พนัธุกรรมกับฝายชายที่ว าจางและกับฝ ายหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเพราะหญิงน้ั นเปนเจ าของไขที่

ไดรับการผสม แตเด็กน้ันจะไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสฝ ายหญิงที่ว าจางเลย การ

รับต้ังค รรภ แทนเช นน้ีในบางคร้ังจึงถูกเรียกว า “การรับต้ัง ครรภ แทนแบบ ไมสมบูรณ ” (Partial 

Surrogacy) เพราะเด็กที่เกิดมาน้ันจะมี ความ สัมพันธ บางส วนกับหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนและมี

ความสัมพันธบางสวนกบัคูสมรสฝายชายที่ตองการมีบุตรน้ัน  

    (2) การรับต้ัง ครรภ แทนโดยการปฏสินธนิอกร างกาย (In vitro fertilization 

surrogacy) เมื่อมีการนําเทคนิคการปฏิสนธินอกร างกายมา ใชกับการรับต้ัง ครรภ แทน การรับ

ต้ังครรภแทนเชนน้ีก็จะถูกเรียกวา การรับต้ังครรภแทนโดยการปฏสินธนิอกรางกาย การรับต้ังครรภ

แทนประเภทนี้จะมีการนําเอา ไข ของคู สมรสที่ว าจางฝายหญิงมาผสมกับเชื้ออสุจิของคู สมรสที่วา

จางฝายชายนอกร างกายของฝ ายหญิง หลังจากน้ันเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล ว ก็จะนําไขที่ไดรับการ

ผสมน้ันใส เขาไปยังมดลูกของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเพือ่ ใหผังตัวยังผนังมดลูกแล วเจริญเติบโต

ตอไป  ดวยวิธกีารดังกลาวขางตน  เด็กที่เกิดมาจะมี ความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคู สมรสทั้งสอง

ฝาย เพราะฝายชายเปนเจาของเชื้ออสุจิ สวนฝายหญิงเปนเจาของไข สวนหญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ัน

แมจะไดรับสารอาหารจากหญิงน้ันผานทางสายรก แตกจ็ะไมมีความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็ก

ที่เกิดมาน้ันเลย กรณีเช นน้ีจึงมีผูเปรียบเทียบวาเปนเสมือนการเช ามดลูก (Womb leasing) เทาน้ัน 

การรับต้ัง ครรภ แทนปร ะเภทน้ีในบางคร้ังจึงถูกเรียกว า“การรับต้ัง ครรภ แทนโดยการต้ัง ครรภ ” 

(Gestational surrogacy) หรือ “การรับต้ังครรภแทนโดยสมบรูณ” (Full surrogacy) เนื่องจากคู สมรส

ที่วาจางทั้งสองฝายจะมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กน้ันทั้งหมด 

   (3) การรับต้ังครรภ แทนโดยใชตัวออนที่ไดรับการบริจาค (Donated embryo 

surrogacy) ในกรณีที่คู สมรสทั้งสองฝ ายอยู ในภาวะที่ ไมสามารถมีบุตร ไดโดยสิ้นเชิง กล าวคือทั้ง

สองฝายไมสามารถนําเซลลสืบพันธุของแตละฝายมาใชในการปฏิสนธิไดเลย คูสมรสน้ันอาจว าจาง

ใหหญิงอ่ืนต้ัง ครรภ แทนโดยการขอรับบริจาคตัวอ อนจากบุคคลอ่ืน แล วนําตัวอ อนที่ ได รับการ

บริจาคมานั้นย ายฝากเขาไปยังมดลูกของฝ ายหญิงที่ตกลงรับต้ัง ครรภ แทน เมื่อทารกคลอดออกมา 

หญิงที่รับต้ังครรภแทนกจ็ะสงมอบทารกนั้นใหแกคูสมรสที่วาจาง การรับต้ังครรภแทนในลกัษณะ

เชนน้ีจะทําใหทั้งคู สมรสที่วาจางและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับ

เด็กที่กําเนิดมาเลย 

    การรับต้ัง ครรภแทนประเภทน้ีอาจถอืเป นการรับต้ัง ครรภแทนโดยการต้ัง ครรภ  

(Gestational surrogacy) ประเภทหน่ึงได เพราะหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนกจ็ะไมมีความสัมพันธทาง
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พันธุกรรมกับเด็กที่เกิดมาเชนกัน การรับต้ังครรภ แทนเช นน้ีเกิดขึ้นไมบอยคร้ังนักเน่ืองจากต องเสยี

คาใชจายสูง เพราะตองเสยีคาใชจายหลายขั้นตอน คือ คาใชจายจากการซื้อเชื้ออสุจิและไข คาใชจาย

ในการนําเชื้ออสุจิและ ไขน้ันมาผสม   และค าใชจายในการนํา ไขที่ไดรับการผสมแล วใสเขาไปที่

มดลูกของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน  ตลอดจนค าใชจายที่ตองเสียจากการวาจ างใหต้ังครรภแทนน้ัน

แตเมื่อเด็กน้ันคลอดมาก็จะไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสที่ว าจางโดยสวนใหญแลวคู

สมรสในภาวะเชนน้ีมักจะเลือกวิธีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมากกวาเพราะเสียค าใชจายนอยและ

ไดผลที่เทาเทียมกัน 

    อยางไรก็ดี มีรายงานว าเมื่อป  ค.ศ.1994 ที่รัฐแคลิฟลอเนียร คู สมรสคู หน่ึงมีชื่อวา

จอห น และลแูอน บซัแซนคา ไดตกลงวาจางหญิงคนหน่ึง ใหต้ังครรภแทน โดยการนํา ไขและเชื้อ

อสุจิที่ไดรับการบริจาคมาจากบุคคลภายนอกมาผสมเทียม แล วนําตัวอ อนน้ันเขาไปฝงตัวในมดลกู

ของหญิงที่ตกลงรับต้ัง ครรภ แทน แตตอมาปรากฏว ากอนที่เด็กจะเกิดมาหน่ึงเดือนฝ ายชายไดฟอง

หยาฝายหญิงโดยอางวาทั้งสองไมมีบุตรที่ตองปกครอง แตฝายหญิงใหการตอสูวาเธอกับสามีกําลัง

จะมีบุตรตามกฎหมายที่เกิดจากการว าจางใหหญิงอ่ืนต้ัง ครรภ แทน และขอ ใหศาลสั่ง ใหฝายชาย

จายคาเลี้ยงดูดวยคดีน้ีศาลชั้นตนพิพากษาว า ศาลไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะสั่ง ใหฝายชายจายคา

เลี้ยงดูบุตร แตศาลอุทธรณ แหงรัฐแคลิฟลอเนียร (California court of appeal) พิพากษากลับเปนว า 

ฝายชายเป นบดิาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กและมหีน าที่ต องจายคาเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาน้ัน ซึ่ง

รายละเอียดจะไดกลาวถึงต อไป จากตัวอยางขางตนจะเห็นว า การรับต้ังครรภ แทนโดยใชตัวออนที่

ไดรับการบริจาคนี้ถือเปนการรับต้ังครรภ แทนที่มีบุคคลเขามาเกี่ยวของดวยมากที่สุด กล าวคือ จะมี

บุคคลทั้งหมด 6 คน เขามาเกี่ยวของดังน้ี 

     (1) หญิงที่รับต้ังครรภ แทน (Surrogate mother) คือ ฝายหญิงที่ตกลงรับต้ัง ครรภ

แทนคูสมรสที่วาจาง ในกรณีน้ีหญิงที่รับต้ังครรภแทนจะเปนผูใหกาํเนิดเด็กและมีความสัมพันธทาง

สายเลือดหรือทางชีวภาพกับเด็กน้ัน แตจะไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ก จึงอาจเรียกหญิง

ที่รับต้ังครรภ แทนในกรณนีีว้ า “มารดาทางชีวภาพ ” (Biological mother) หรือ “มารดาที่ต้ังครรภ” 

(Gestational mother)   

     (2) สามีของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน เน่ืองจากการรับต้ัง ครรภแทนอาจมีข อจํากัด

วาตองกระทํากับหญิงที่มีหรือเคยมีสามีและบุตรมากอนเทาน้ัน โดยสวนใหญแลวสามีของฝ ายหญิง

ที่รับต้ัง ครรภ แทนมักจะเข ามาเป นคูสญัญารวมกับหญิงที่รับ ต้ังครรภ แทนด วย กฏหมายในบาง

ประเทศจึงถือวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ ที่สามีของหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนใหความยนิยอมเปน 

บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสามีน้ัน 
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     (3) คูสมรสฝายหญิงที่วาจ างซึ่งก็คือ  ฝายหญิงที่ประสงค ที่จะเปนแมของเด็กจึงตก

ลงที่จะทําสัญ ญาวาจางใหหญิงอ่ืนรับต้ัง ครรภ แทน ในกรณเีช นน้ีคู สมรสฝายหญิงที่ว าจางจะไมมี

ความสัมพันธทางพันธุกรรมหรือทางชีวภาพกับเด็กที่เกิดมาแม แตนอย เพราะมิ ไดทั้งเปนผูบริจาค

ไขหรือต้ังครรภเด็กดังกลาว จึงมีการเรียกหญิงที่ประสงค จะมีบุตรน้ีว า “มารดาตามความประสงค” 

(Intended mother) หรือ “มารดาทางสังคม” (Social mother) 

    (4) คูสมรสฝ ายชายที่ว าจาง ในทาํนองเดียวกนั ฝ ายชายที่ไมมีความสัมพันธ ทาง

พันธุกรรมกับเด็กน้ันเน่ืองจาก ไมได เป นเจาของเชือ้อสจุ ิ แตประสงค ที่จะเลี้ยงดูและเป นบิดาของ

เด็กอาจเรียกไดวาเป น “บิดาตามความประสงค” (Intended father) หรือ “บิดาทางสังคม ” (Social 

father) 

     (5) ฝายหญิงที่บริจาค ไข ในกรณีที่มีการบริจาค ไขเพื่อใชในการรับต้ัง ครรภแทน

แมหญิงที่บริจาคไขน้ันจะไมมีความประสงคที่จะเป นมารดาหรือเลีย้งดูเด็กน้ันเลย แตหญิงน้ันจะมี

ความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ กที่เกิดมา ดังน้ันหญิงน้ีจึงเป น“มารดาทางพันธุกรรม ” (Genetic 

mother) ของเด็กที่เกิดมาน้ัน 

     (6) ฝายชายที่บริจาคเชื้ออสุจิ ในทํานองเดียวกัน ฝ ายชายที่บริจาคเชื้ออสุจิ แตไมมี

ความ ประสงค ที่จะเลี้ยงดูหรือเป นบิดาตามกฎหมายของเด็ก อาจถูกเรียกว าเป น “บิดาทาง

พนัธกุรรม” (Genetic father) 

    ในบรรดาการรับต้ัง ครรภ แทนทุกประเภทที่กล าวมาแลวน้ัน การรับต้ัง ครรภ แทน

โดยใชตัวออนที่ไดรับการบริจาคดูเหมือนวาจะมีป ญหาทางจริยธรรมมากที่สุด เพราะกรณีเช นน้ีไม

มีความ แตกตางมากนักกับการรับเด็กเป นบตุรบญุธรรม แตการรับต้ัง ครรภ แทนประเภทน้ี ไมจํา

เปนตองผานกระบวนการพิจารณา ความเหมาะสมที่จะเป นบิดามารดาของเด็ก เมื่อเด็กที่เกิดมาน้ัน

ไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสที่ว าจางแมแตนอย คู สมรสที่วาจางจึงไมมีความผูกพัน

กับเด็กที่เกิดมาและพรอมที่จะละทิ้งเด็กน้ันไดตลอดเวลา ดังเชนในกรณีตามคําพิพากษาขางตน 

    2) ประเภทของการรับต้ังครรภแทนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของการรับต้ังครรภ

นอกเหนือไปจากการแบงแยกประเภทของการรับต้ังครรภแทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีช วยการ

เจริญพนัธุ ที่นําไป ใชกับการรับต้ัง ครรภ แทนแล ว การแบ งประเภทของการรับต้ัง ครรภ แทนอาจ

พิจารณาจากวัตถุประสงคของการรับต้ังครรภ แทนก็ไดซึ่งหากแบงตามวัตถุประสงค ของหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทน การรับต้ังครรภแทนจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การรับต้ัง ครรภแทนเพื่อประโยชน

ในเชิงพาณิชย  (Commercial surrogacy) และการรับต้ัง ครรภ แทนเพือ่ประโยชน ของบุคคลอ่ืน 

(Altruistic surrogacy)  
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     (1) การรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชนในเชิงพาณิชย (Commercial surrogacy) 

    การต้ังครรภ เปนประสบการณ ที่ยิ่งใหญที่สุดอย างหน่ึงของหญิงในวัยเจริญพันธุ  

ตลอดระยะเวลาประมาณเกาเดือนของการต้ังครรภ  หญิงน้ันจะไดมีโอกาสสัมผัสกับพัฒนาการของ

ทารกในครรภ ต้ังแตชวงระยะเวลาที่เด็กน้ันปฏิสนธิขึ้นมาจนกระทั่งคลอดออกจาก ครรภ ทารกใน

ครรภไมสามารถเจริญเติบโตไดหากปราศจากอาหารที่ผ านทางสายรกของมารดา ขณะที่มารดาก็จะ

ได รับประสบการณ ที่สําคัญเช นเมื่ อทารกเร่ิมด้ิน เตะ หรือเมื่อแ มได ยนิเสยีงหัวใจของเด็กเ ปน 

ความสมัพนัธระหว างแม และเ ด็กจึงเปนไปอย างลึกซึ้ง เกินกว าที่ผูไมเคยสัมผัสจะอธิบาย ไดแต

กระน้ัน การต้ังครรภก็มีความเสี่ยงตอสุขภาพของหญิงที่ต้ังครรภ แทนดวย มีผูหญิงจํานวนมากที่ ได

รับอันตรายถึงแกชีวิตในขณะคลอดบุตรหรืออันเน่ืองมาจากการต้ังครรภการต้ังครรภยังเปนการเพิ่ม

ภาระใหแกหญิงที่ต้ังครรภ ไมวาจากสภาพร างกายหรือจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะต้ัง ครรภ ยิ่ง

อายุครรภมากขึ้น การเคลื่อนไหวทางรางกายของหญิงนั้นก็จะเป นไปโดยลําบากขึ้น การต้ัง ครรภจึง

อาจเปนอุปสรรคตอการเดินทาง การทํางาน  การแตงกาย และการใชชีวิตประจําวันตามปกติ หญิงที่

ต้ังครรภ มักจะมีอา รมณ ทีห่งดุหงดิอ อนไหวงาย และต องการการดูแลเอาใจใส มากกว าปกติ การ

ต้ังครรภ จึงอาจเปนประสบการณ ที่ยากลําบาก ซึ่ง ผู หญิงบางคนที่เคยมีประสบกา รณผานการ

ต้ังครรภ มาแลวไมตองการที่จะสัมผัสซ้ําอีก  แมวาการต้ังครรภ จะมีความเสี่ยงและกอใหเกิดภาระ

เพิ่มมากขึ้น แตผูหญิงส วนใหญยังคงตัดสินใจที่จะต้ัง ครรภ เพราะความตองการมีทายาทไวสืบสกุล 

การต้ังครรภ จึงถือเปนเร่ืองปกติตามธรรมชาติ แตการที่หญิงคนหน่ึงตกลงรับต้ัง ครรภ แทนใหแก

ผูอ่ืนโดยตกลงว าจะส งมอบเด็กที่เกิดมาน้ัน ใหแกผูอ่ืนน้ันไมใชเร่ืองที่ปกตินัก ความตกลงเชนน้ีจึง

มักจะเกิดขึ้น ไดตอเมือ่มกีารจ ายค าตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ น้ัน การรับต้ัง ครรภแทนที่มี

การจ ายค าตอบแทน ใหแก หญิงที่รับต้ังคร รภแทนจึงเรียก ได วาเป น “การรับต้ัง ครรภ แทนเพือ่

ประโยชนในเชิงพาณิชย” (Commercial surrogacy) 

     โดยปกติแลวในสัญญารับต้ังครรภ แทนน้ัน คู สมรสฝายที่วาจางมักจะตองเปนฝาย

ชําระคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการต้ัง ครรภ น้ันใหแกฝายหญิงที่รับต้ัง ครรภเสมอ เช น คาบริการ

ทางการ แพทย  คายา คาอาหารเสริม ค าเสื้อผ า คาเดินทางไปพบ แพทย  คาประกันสุขภา พ คาขาด

ประโยชนจากการทํางาน เปนตน นอกจากน้ีอาจ มีการกาํหนดเงนิหรือผล ประโยชนอยางหนึ่งอยาง

หน่ึงเปนคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ังครรภดวย เพื่อเปนแรงจูงใจใหฝายหญิงน้ันตกลงที่จะเข าทํา

สัญญารับต้ัง ครรภ แทนกับคู สมรสที่มีบุตรยาก ซึ่งใน บางประเทศมีการกําหนดค าใชจายประมาณ 

10,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ  400,000 บาท โดยไมงายนัก แมวาจะมีการจ ายคาตอบแทน

เปนจํานวนเงินที่สูงก็ตาม เพราะการคัดเลือกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนกต็ องเปนไปโดยเ ขมงวด
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เชนกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลวคูสมรสที่มีบุตรยากมักจะตองการหญิงที่จะรับต้ัง ครรภแทนซึ่งมีความ

ประพฤติดี ไมสําส อนทางเพศไมติดสุราหรือยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ  ตลอดจนตอง

สามารถเชื่อมั่นไดวาหญิงน้ันจะสงมอบเด็กใหเมื่อเด็กถือกําเนิดมาในต างประเทศ จึงมีการจัดต้ังคน

กลางขึ้นมาเพื่อช วยอํานวยความสะดวกใหแกคูสมรสที่มีบุตรยากในการแสวงหาหญิงที่ต องการที่

จะรับต้ังครรภ แทนและในทํานองกลับกัน ก็เปนการช วยใหหญิงที่ตองการรับต้ัง ครรภแทนในการ

แสวงหาคู สมรสซึ่งมีบุตรยากที่ต องการหาหญิงที่จะมารับต้ัง ครรภ แทนดวยการจัดต้ังค นกลางใน

ลักษณะเช นน้ีมีทั้งที่เป นการดําเนินการโดย ไม แสวงหากาํไรและทีด่าํเนินการเพือ่ ประโยชน ทาง

พาณิชย  โดยมีการคิดค าใช จายในการดําเนินการต าง  ๆ เชน คาบริการทางการ แพทย  หรือค า

ทนายความ อยางเปนระบบ ซึ่งทําใหการรับต้ังครรภแทนเปนไปโดยงายมากยิ่งขึ้น 

    (2) การรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชนของบุคคลอ่ืน (Altruistic surrogacy) ในบาง

กรณี ผลประโยชนเชิงพาณิชยอาจมิไดเปนวัตถุประสงคหลักของหญิงที่รับต้ังครรภแทนก็ได เพราะ

การรับต้ัง ครรภ แทนในระหว างพี่นองหรือเพือ่นสนิทอาจ ไมมีผลประโยชน ในเชิงพาณิชย เขามา

เกี่ยวของ การรับต้ัง ครรภ แทนในประเภทน้ีจะเป นไปเพยีงเพือ่ช วยเหลอืใหพี่นองหรือเพื่อนสนิท

สามารถมีบุตรไดเทาน้ันโดยไมมีผลประโยชนอ่ืนใดแอบแฝง ดังน้ัน จึง ไมมีการจ ายคาตอบแทนให

แกหญิงที่รับต้ังครรภแทน กรณีเชนน้ีเรียกกนัวา “การรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชน ของบุคคลอ่ืน” 

(Altruistic surrogacy) ในความเปนจริงแล ว การรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชน ของบุคลอ่ืนไมได

จํากัดอยู เฉพาะการรับต้ัง ครรภ แทนระหว างพี่น องหรือเพือ่นสนิทเท าน้ัน แตอาจเกดิขึน้ระหว าง

คูสญัญาสองฝายทีไ่มมีความสัมพันธกนัหรือไมสนิทคุนเคยกันมาก อนโดยไมมีผลประโยชน ในเชงิ

พาณิชยเขามาเกี่ยวของ แมการรับต้ังครรภแทนประเภทน้ีอาจเกิดขึ้นไดไม บอยคร้ังนักก็ตาม การรับ

ต้ังครรภแทนน้ีก็ถือเปนการรับต้ังครรภแทนเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืนเชนกนั 

     ในบางกรณี การรับต้ัง ครรภ แทนเช นน้ีอาจมีการจ ายเงินใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ

แทนบ าง แต เงนิดัง กล าวจะเป นเงินที่มีไว เพื่อใชจายเกี่ยวกับการต้ัง ครรภ เทาน้ัน เช น คายาบํารุง

ครรภ   คาตรวจเลอืด หรือค าบริการทางการ แพทยอ่ืน การรับต้ัง ครรภ แทนเชนน้ีก็ยังคงถือว าเปน

การรับต้ัง ครรภ แทนเพือ่ ประโยชน ของบุคคลอ่ืน เพราะหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันจะ ไมได รับ

ประโยชน ทางพาณิชย ใด ๆ จากการรับต้ัง ครรภแทนเลยการแยกแยะ ความแตกตางระหว างการรับ

ต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชนในเชิงพาณิชยกับการรับต้ังครรภแทนเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืนนับวา

เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะกฎหมายของบางประเทศ หามมิใหมีการรับต้ัง ครรภแทนในเชงิ พาณิชย แต

อนุญาตใหมีการรับต้ังครรภ แทนเพือ่ประโยชน ของบุคคลอ่ืนได ในทํานองเดียวกัน มาตรฐานทาง

จริยธรรมของแพทยในบางประเทศก็มีขอกาํหนดทาํนองน้ีเชนกนั แพทยจึงไมอาจชวยเหลอืหรือให
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ความสะดวกแก คูสมรสที่มีบุตรยากในการจัดการ ใหมีการรับต้ัง ครรภแทนได หากแพทยทราบว า

การรับต้ัง ครรภ แทนน้ันมผีล ประโยชน ในเชิงพาณิชย เขามาเกี่ยวข อง การฝาฝ นขอกาํหนดเช นน้ี

นอกจากอาจจะเป นความผิดตามกฎหมายของประเทศนั้นแล ว ยังถือเป นการละเมิดจริยธรรมทาง

การแพทยดวย 

    อยางไรก็ดี การแยกแยะ ความแตกตางระหว างการรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชน

ในเชิงพาณิชยกับการรับต้ังครรภแทนเพือ่ประโยชนของบุคคลอ่ืนจะพิจารณาจากวัตถุประสงค ของ

หญิงที่รับต้ังครรภแทนหรือจากคาตอบแทนทีใ่หแกหญิงน้ันแตเพยีงอยางเดียวไมได ในกรณีที่มีคน

กลางเข ามาเกี่ยวข อง จึงจําเป นที่ตองพิจารณาวัตถุประสงคของคนกลางที่เข ามาชวยจัดหาหรือ ให

ความสะดวกแก การรับต้ังครรภ แทนน้ันดวย เพราะในบางประเทศห ามมิใหมีการจัดต้ังองค กรเพื่อ

จัดหาหรืออํานวย ความสะดวกแก การรับต้ัง ครรภ แทนเพือ่ประโยชน ในเชิงพาณิชย  ตลอดจนการ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธ เกี่ยวกับกิจการน้ัน ๆ  ดังน้ัน หากการรับต้ัง ครรภแทนมีคนกลางเข ามา

เกี่ยวของก็จําเป นทีจ่ะตองพิจารณาด วยว าการดําเนินการนั้นมีวัตถุประสงค ในเชิงพาณิชย หรือไม

เชนกัน มีขอที่ควรคํานึงว า ถึงแมกฎหมายของหลายประเทศจะห ามเฉพาะการรับต้ัง ครรภแทนใน

เชิงพาณิชย แตฝายที่โตแยงวาการรับต้ังครรภ แทนขดัตอศีลธรรมอันดีน้ัน ไมไดคดัคานเฉพาะเพียง

การรับต้ังครรภแทนในเชิงพาณิชยเทาน้ัน ตามความเห็นของฝายน้ี การรับต้ังครรภ แทนไมวาจะเพื่อ

ไปเพื่อ ประโยชน เชิงพาณิชย หรือไม ก็ตามลวน แตขดัตอจริยธรรมทั้งสิ้น ในบางประเทศ การรับ

ต้ังครรภแทนหรือการโฆษณาชักจูงใหมีการรับต้ังครรภ แทนจึงเป นความผิด โดยไมตองคํานึงถึงว า

การรับต้ังครรภแทนจะมผีลประโยชนในเชิงพาณิชยเขามาเกี่ยวของดวยหรือไมกต็าม 

 

  3. แนวความคิดทางจริยธรรมเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทน 

        ตลอดระยะเว ลาหลายสิบป ที่ผานมา เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ไดเจริญกาวหนา

อยางรวดเร็ว และเป นปจจัยสําคัญที่ทําใหปริมาณการรับต้ัง ครรภ แทนเพิ่มขึ้นมากตามลําดับการรับ

ต้ังครรภแทนไดนําไปสูขอถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง โดยทั้ง

ฝายที่สนับสนุนและฝายที่คัดค านตางมีเหตุผลในทางจริยธรรมเป นเคร่ืองรองรับ ในบทน้ีจะ ได

นําเสนอแนว ความคิดทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภแทนโดยจะพิจารณาเหตุผลทั้งที่

สนับสนุนและคดัค าน และจะพ ยายามชี้ใหเห็นวาฝายที่สนับสนุนมีเหตุผลใดบ างที่ตองการใหการ

รับต้ังครรภ แทนเปน การกระทําที่ชอบ ดวยกฎหมาย และฝ ายที่คัดคานโตแยงในประเด็นดังกล าว

วาอยางไร และในทํานองกลับกัน งานวิจัยน้ีจะชี้ใหเห็นถึงเหตุผลที่ฝายคัดค านการรับต้ังครรภแทน

นํามาเปนขอโตเถยีงวาเหตุใดการรับต้ังครรภแทนจึงเปนสิ่งที่ตองหามหรือตองควบคุมอย างเขมงวด 



35 
 

 

และเหตุผลเช นวาน้ีไดรับการหักลางจากฝ ายที่สนับสนุนอย างไร และในส วนตอไปจะไดพิจารณา

ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมขององค กรวิชาชีพต าง  ๆ ที่เกี่ยวข องกับการรับต้ัง ครรภ แทน โดย

เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ซึ่งในสวนของประเทศไทยนั้น จะ ไดพิจารณาจาก

มาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดโดย แพทยสภา ซึ่งถือเป นองค กรวิชาชี พเพยีงแห งเดียวของประเทศ

ไทยในปจจุบันที่ไดกาํหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนไวโดยเฉพาะ 

    ในทุกประเทศทั่วโลก การรับต้ังครรภแทนไดนําไปสู ปญหาการโตแยงระหว างบุคคล

สองฝายเสมอ โดยฝายที่สนับสนุนการรับต้ังครรภ แทนอางวา การรับต้ังครรภแทนมีความเกี่ยวของ

กับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนของคู สมรสที่ไมสามารถมีบุตรไดดวยวิธกีารตาม

ธรรมชาติและของหญิงที่อาสารับจะต้ังครรภ แทนบุคคลอ่ืน รัฐจึงไมอาจแทรกแซงหรือจํากัด ไมให

มีการรับต้ังครรภ แทน แตฝายที่คัดคานการรับต้ัง ครรภ แทนโตแยงวาการรับต้ังครรภแทนจะกอให

เกิดผลกระทบอยางกวางขวางทั้งตอหญิงที่รับต้ังครรภแทน เด็กที่จะเกิดขึ้นจากการรับต้ัง ครรภ แทน 

ตลอดจนสงัคม โดยรวม เพรา ะวาการรับต้ัง ครรภ แทนมักจะมีการจ ายคาตอบแทนใหกับหญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนเสมอ การกระทําเช นน้ีถือเปนการใชประโยชน จากเน้ือตัวร างกายของฝ ายหญิงโดยมิ

ชอบ การจายคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในอํานาจปกครอง

เด็กน้ันไม แตกต างไปจากการซื้อขายเด็ก การรับต้ัง ครรภ แทนจึงเป นการทําลายศักด์ิศรีของ ความ

เปนมนุษย ดวยในส วนน้ีจะ ได พิจารณาเหตุผลของทั้งฝ ายทีส่นับสนุนและโต แยงการรับต้ัง ครรภ

แทนโดยละเอียด โดยจะพยายามชี้ใหเห็นว าเหตุผลของแตละฝายมีขอดีหรือขอดอยประการใดบ าง 

ทั้งน้ี เพื่อจะ ไดนําเหตุผลเหล าน้ีมาใช ในการวิเคราะห เพื่อจะนําไปสู ปญหาวาสมควรอนุญาต ใหมี

การรับต้ังครรภแทนหรือไมภายใตเงือ่นไขหรือขอจํากัดประการใด 

 

    3.1 เหตุผลสนับสนุนการรับตั้งครรภแทน 

      ฝายที่สนับสนุนการรับต้ังครรภแทนมักอางว า คูสมรสที่มีบุตรยากจะ ใชวิธีการรับ

ต้ังครรภแทนก็ตอเมือ่ความพยายามในการต้ังครรภ ดวยวิธีการตามปกติ ไมประสบความสําเร็จหรือ

กรณีที่ฝายหญิงไมสามารถต้ังครรภไดอยางแนนอนเน่ืองจากสภาพความผิดปกติของระบบสืบพันธุ

อยางถาวรเช น ไมมีมดลูก เปนตน การรับต้ังครรภ แทนจึงเป นวิธกีารสุดทายประการเดียวเทานั้นที่

จะชวยคูสมรสทีไ่มอาจมีบุตรไดดวยวิธีการปกติใหสามารถมีบุตรไดสมความปรารถนา ฝ ายน้ีจึงได

ยกเหตุผลในด านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขึ้นมาเป นเหตุผลสนับสนุน ใหมีการรับต้ังครรภแทน

ได โดยสิทธิและเสรีภาพที่ฝายน้ีมักนํามาเปนขออางอยูเสมอก็คือ สิทธิในการสืบพันธุ  (Procreative 

rights) อัตภาพของบุคคล (Personal autonomy) และสิทธิในความเปนสวนตัว (Right to privacy)  
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    การสืบพันธุอาจนับไดวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของมนุษยที่ทําใหมนุษยคงดํารงสาย

พนัธุ มาไดจวบจนทกุวันน้ี แต ก็ยังไม มีความชดัเจนนักวา มนุษย จะมีสิทธิในการสืบพันธุ หรือไม

และสิทธิดังกลาวจะอยู ภายใต เงือ่นไขหรือมีขอบเขตเพียงใด เมื่อหลายสิบป กอน ศาลสหรัฐฯ เคย

ใหการรับรองสิทธิของบุคคลในการตัดสินใจทําแทงภายในชวงเร่ิมตนของการปฏิสนธิ (Robertson 

J., Online, 1983) ฝายที่สนับสนุนการ ใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ จึงมกัจะตีความวา สิทธิใน

การสืบพันธุเปนสิทธิที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย กระนั้นก็ตาม แมวาสิทธิในการสืบพันธุ จะมี

อยู แต สิทธิน้ีดูเหมือนจะเปนสิทธิในทางปฏิเสธ (Negative rights) เทาน้ัน กล าวคือ บุคคลย อมมี

สิทธิเสรีภาพในการสืบสายพันธุ ของตน ไดโดยรัฐ ไมมีอํานาจที่จะเข าไปแทรกแซง เช น รัฐ ไม

สามารถหามมิใหชายหญิงที่ต างเชื้อชาติต างศาสนาสมรสกันด วยเหตุผลเพียงว าชายและหญิงนั้นมี

เชื้อชาติหรือศาสนาที่ต างกัน เป นตน ในทาํนองเดียว กัน รัฐไม สามารถบังคับ ใหบุคคลใดทําหมัน

ดวยเหตุผลว าบุคคลนั้น ไม ควรมีทายาทสืบสกุลต อไป กระน้ันก็ตาม แม สิทธิในการสืบพันธุ จะ

ไดรับการ รับรองว าเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอย างหนึ่ง แตสิทธิน้ีก็ ไมใชสิทธิในทางบวก  (Positive 

rights) กลาวคือ รัฐ ไมมหีนาทีจ่ะต องใหความชวยเหลอืแก บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ ใหบุคคลน้ัน

สามารถสืบพันธุ หรือดํารงสายพันธุ ของตนต อไปได  เชน เมื่อชายคนหน่ึง ไมมีคู สมรส รัฐก็ ไมมี

หนาที่ชวยเหลอืใหชายคนดังกลาวในการมีคูสมรสแตอยางใด 

     อยางไรก็ตาม ขอบเขตของสิทธิในการสืบพั นธุก็ยังคงมีความไมชัดเจนมากเท าใด

นัก ศาสตราจารย จอห น โรเบริ ตสัน กล าววา การสืบพันธุ เปนกิจกรรมที่ซับ ซอน มีพัฒนาการ

ตลอดเวลา และ เกี่ยวข องกับพฤติกรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเป นการต้ัง ครรภ การ

คลอดบุตร หรือการเลี้ยงดูบุตร  กิจกรรมเชนน้ีแมจะมีความเกี่ยวเน่ืองกัน แตก็สามารถแบงแยกจาก

กันได กลาวคือ ฝายหญิงจะมสีวนร วมในการสบืพนัธุ  เน่ืองจากเป นผูต้ังครรภและคลอดบุตร ส วน

ฝายชายก็มีสวนรวมในการสบืพนัธุเชนกนั เพราะเปนเจาของเชื้ออสุจิที่ ไดปฏิสนธิกับไข และกลาย

มาเปนทายาทที่สืบสายพันธุ น้ัน ดังน้ีจะเห็น ไดวา แมฝายชายจะไมไดต้ังครรภหรือคลอดบตุรด วย

ตนเอง แตก็ถือวาฝายชายมีสวนในการสบืพนัธุเชนกนั 

      นอกจากการเป นเจ าของเซลล สืบพันธุ ที่มีการปฏิสนธิ ตลอดจนการต้ัง ครรภและ

คลอดบตุรแล ว ศาตราจารย จอหน โรเบริ ตสัน ยังกล าวตอไปวา การเลี้ยงดูเด็กก็เป นกจิกรรมหน่ึง

ของการสืบพันธุ เชนกัน เพราะหากปราศจากการเลี้ยงดูเด็ก เด็กน้ันก็จะ ไมสามารถดํารงชีวิตต อไป

ได สายพันธุ ของมนุษยก็จะสูญสิ้นไป ด วยเหตุน้ี บุคคลทุกคนที่มีส วนในการทาํ ใหมนุษยสามารถ

ดํารงสายพันธุ ตอไปไดยอมมีสิทธิในการสืบพันธุ ทั้งสิ้น แมบุคคลน้ันจะไมไดเปนเจาของเชือ้อสจุิ

หรือไข หรือไมไดต้ังครรภดวยตนเองก็ตาม ดังน้ัน เมื่อคู สมรสใดตัดสินใจที่จะ ใชวิธีการมีบุตรดวย
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การใหมีการรับต้ังครรภแทนแลว รัฐก็ยอมไมมีอํานาจที่จะเขาแทรกแซงได เพราะการป ดกัน้โอกาส

ของบุคคลในการเลี้ยงดูเด็กก็ยอมถอืวาเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลในการสืบพันธุเชนกนั 

      สิทธิในการสืบพันธุ ไดถูกนํามา ใชเพือ่เป นเหตุผลหลกัในการสนับสนุนการรับ

ต้ังครรภ แทนโดยฝ ายทีส่นับสนุนเห็นว า เมื่อคู สมรสใด ไมสามารถมีบุตร ไดดวยวิธกีา รปกติตาม

ธรรมชาติคูสมรสนั้นยอมสามารถใชวิธีการใหมีการต้ังครรภแทนเพือ่ใหตนมบีตุรไวสืบพันธุ ได ขอ

โตแยงเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ ลวนแตเปนสิ่งที่ไมมีนํ้าหนักหักล างประโยชน

ของการนําเทคโนโลยีน้ีมาใชเพื่อช วยใหคูสมรสสามา รถมีบุตร ได เมื่อการรับต้ัง ครรภ แทนเป น

วิธกีารหน่ึ งในการช วยใหมีบุตรจึงเปนสิ่งที่ ไดรับความคุมครองภายใต บริบทของสิทธิในการสืบ

พนัธุ  ดวย  

      สิทธิอีกประการหน่ึงที่ถูกนํามา ใชสนับสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนก็คือ สิทธิใน

ความเปนสวนตัวและอัตภาพของบุคคล (Right to privacy and personal autonomy) ฝายที่สนับสนุน

การรับต้ัง ครรภ แทนไม เพยีง แตเห็นว า การรับต้ัง ครรภ แทนเป นสิทธิใน ความ เป นสวนตัวของคู

สมรสทีต่องการมีบุตรเทาน้ัน แตยงัอางดวยวาบุคคลทุกคนย อมมีเสรีภาพที่จะกําหนดว าการกระทํา

อันใดสามารถกระทําตอเน้ือตัวรางกายของเขาได ดังน้ัน เมื่อหญิงใดตัดสินใจที่จะอาสารับต้ัง ครรภ

แทนบคุคลอ่ืนแล ว รัฐ  ยอมไม สามารถ ใช อํานาจบังคับมิ ใหหญิงน้ันเข ารับต้ัง ครรภ ไดเพราะ เปน

การล วงล้ําต อสิทธิ ความ เปนสวน ตัวของหญิงน้ัน และยังเป นการไมเคารพต อเสรีภาพในการทํ า

สญัญา (Freedom to Contract) ของหญิงน้ันอีกดวย 

      ปญหาสําคัญที่ต องพิจารณา ก็คือ หากสิทธิในการสืบพันธุ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่

ไดรับการรับรอง ไมวาในทางกฎหมายหรือในทางจริยธรรม สิทธิเช นนี้จะครอบคลุมไปถึงอํานาจ

ในการตัดสนิใจทีจ่ะกาํหนด ให มีการรับต้ัง ครรภ แทนดวยหรือไม  มีขอพึงคํานึงว า ไม มีสิทธิ

มนุษยชนใดเปนสิทธิที่สมบูรณ  (Absolute rights) โดยปราศจากการควบคุม แม วาสิทธิในการสืบ

พนัธุ อาจจะถูกรับรองว าเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน แต ก็ไม ได หมาย ความ วาบุคคลทุกคนสามารถมี

เพศสัมพันธไดโดยปราศจากขอบเขต เพราะ สังคมส วนใหญยังถือวาการมีเพศสัมพันธ ในบางกรณี

เปนสิ่งที่ตองหาม เชน การมีเพศสัมพันธ ระหวางบุพการีกับผูสืบสายโลหิต หรือระหว างมนุษย กับ

สตัว เป นต น นอกจากนี้ กฎหมายของหลายประเทศยังบัญญัติ ใหการมีเพศสัมพันธ กับผูเยาว บาง

กรณีเปนความผิดทางอาญาดวยแมจะปรากฏว าเด็กหญิงน้ันยินยอมก็ตาม ในกรณีเช นน้ี บุคคลย อม

ไมสามารถอางสิทธิในการสืบพันธุมาเปนขอแกตัวเพื่อใหพนความรับผิดได สิทธิในการสืบพันธุ จึง

ไมไดหมายความวาบุคคลสามารถมีบุตรหรือเปนบิดามารดาไดตามความปรารถนาเสมอไป 
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     สิทธิในความเปนสวนตัวกเ็ชนเดียวกัน สิทธิน้ี ไมไดเปนไปโดยปราศจากขอ บเขต

หากพิจารณาจากกรณีของการทําแทง แมวาในบางประเทศจะยอมรับ ใหหญิงที่ต้ังครรภ สามารถทํา

แทงในบางกรณีไดโดยไมมีความผิด แตรัฐก็ยังมีอํานาจหามมิใหทําแทงในบางกรณี เช น เมื่อทารก

ในครรภเจริญวัยมาจนสามารถมีชีวิตอยูรอดภายนอกครรภ ไดเปนตน โดยในกรณดัีงกล าว จะถอืวา

รัฐสามารถเข าแทรกแซงสิทธิใน ความเปนสวนตัวดวยการห ามมิใหมีการทําแท งทารกในครรภได 

ดังน้ันฝายที่คัดคานการรับต้ังครรภแทนจึงเห็นวา แมสิทธิในการสืบพันธุและสิทธิในความเปนสวน

ตัว (สําหรับกรณีของการรับต้ัง ครรภ แทน) จะเปนสิทธิที่ ไดรับการยอมรับในทางศีลธรรมหรือ

กฎหมาย แตรัฐก็ย อมจะมีอํานาจที่จะเข าแทรกแซงโดยห ามมิใหมีการรับต้ังครรภแทนในบางกรณี 

เช น การรับต้ัง ครรภ แทนที่มีผล ประโยชน ในเชิงพาณิชย  ทั้งน้ี เพื่อที่จะคุ มครองมิ ให มีการ ใช 

ประโยชน ในเน้ือตัวร างกายของหญิงที่จะเขารับต้ัง ครรภ แทนโดยมชิอบน่ันเองส วนข ออางที่ว า

บุคคลทุกคนตองมีเสรีภาพในการตัดสินใจวาจะใชเน้ือตัวรางกายของตนเองในการรับต้ัง ครรภแทน

ผูอ่ืนไดโดยเสรีนัน้ ฝายที่คัดคานการต้ังครรภ โตแยงวา หญิงที่รับต้ังครรภแทนไมมีทางที่จะไดรับ

ขอมูลอยางเพียงพอ ความยนิยอมในการตัดสนิใจเข ารับต้ังครรภ แทนผูอ่ืน จึงไมใชความยินยอมที่

แจงใหทราบและไมใชความยินยอมที่แทจริง (Real and informed consent) “ความยินยอมที่แจงให

ทราบ” (Informed consent) เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงในมาตรฐานจริยธรรม

ทางการ แพทย  หลักการนี้มีรากฐานมาจาก ความสัมพันธ ระหว างแพทยกับผูปวย (Doctor-patient 

Relationship) ซึ่งถือเปนหลักว า ในการบําบัดรักษา ผูปวยน้ัน แพทยจะตองไดรับความยินยอมจาก

ผูปวยก อนเสมอ เ วนแต ในกรณีที่มี ความจําเปน เพื่อรักษาชีวิตของ ผูปวยและการบําบัดรักษาน้ัน

เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูปวยน้ันเอง ความยินยอมในการบําบัดรักษาทางการแพทยมหีนาที่

สําคัญ 2 ประการคือ เพื่อเปนหลักประกันว าแพทย จะไมมีความ ผิดตอชีวิตหรือร างกายหากการ

บําบัดรักษาน้ันเป นไปตามมาตรฐานทางการ แพทย  และเพื่อใหการบําบัดรักษาเป นไปโดยสมบูรณ

ที่สุดเท าที่เป นไปไดเพราะเมือ่ ผู ปวยไดใหความยินยอมในการบําบัดรักษาแล ว ผูปวยย อมจะให

ความรวมมอืแก แพทย ในการบําบัดรักษาน้ันมากที่สุด ไมวาจะดวยการเป ดเผยขอมลูเกี่ยวกับความ

เจ็บป วยของตนเอง หรือการปฏิบัติตามคําแนะนําของ แพทย ในการบําบัดรักษ าในปจจุบัน หลัก

ความ ยินยอมที่แจ งใหทราบ ไม ได เปนหลกัการพืน้ฐาน แตเฉพาะการบําบัดรักษาทางการ แพทย 

เทาน้ัน แตกจิกรรมใด  ๆ ของแพทย ที่เกี่ยวข องกับเน้ือตัวร างกายของบุคคลล วนแตตองไดรับความ

ยินยอมจากบุคคลน้ันทั้งสิ้น ไม วาจะเป นการศึกษาวิจัยในมนุษย  การบริจาคโลหิ ต การบริจาค

อวัยวะ การบริจาคเซลลสืบพันธุ หรือแมแตการรับต้ังครรภแทนกต็าม 
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      ในกรณีของการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน ฝ ายที่คัดค านเห็นวา หญิงที่รับต้ัง ครรภแทน

ไม สามารถ ให ความ ยินยอมที่แท จริงไดดวยเหตุผลหลกั 2 ประการ คือ ประการแรก หญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนน้ันมักจะตกอยูภายใ ตอิทธิพลบางอย างที่ทํา ใหการตัดสนิใจคล าดเคลือ่น ได ไมวา

จะเป นอิทธิพลทางการเงินที่มักจะจูงใจ ใหหญิงที่มีฐานะยากจนอาสาเข ารับต้ังครรภแทนผูอ่ืนหรือ

อิทธิพลที่เกิดจากความแตกตางทางชนชั้นหรือสังคม ที่จะทํา ใหฝายหญิงที่มีฐานะทางสังคมตํ่ากว า

อาสาเขารับต้ังครรภ แทนผูที่มีฐานะทางสังคมเหนือกว าเหตุผลประการที่สองก็คือ หญิงที่อาสาเข า

รับต้ังครรภแทนไมมีทางที่จะใหความยินยอมที่แทจริงไดในขณะที่ตัดสนิใจเขารับต้ังครรภแทนน้ัน 

เน่ืองจากหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจะ ได รับขอมูลอย างจํากัด ซึ่งทํา ให ไม สามารถคาดหมายถึง

ผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นไดและการรับต้ังครรภ เปนกระบวนการทีย่าวนานและเกีย่วข อง

กับชีวิตของเด็กที่จะเกิดขึ้น ใหมอีกหน่ึงชีวิต ตลอ ดระยะเวลาประม าณเกาเดือนที่ต้ัง ครรภ  หญิงที่

ต้ังครรภ น้ันจะไดรับประสบการณ ที่หลากหลาย ความรูสึกผูกพนัระหว างหญิงที่ต้ังครรภกับทารก

น้ันจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เมื่อทารกน้ันคลอดมา ความรูสึกผูกพนัต อทารกน้ันก็จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่ง

อาจทําใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนไมตองการใหมีการพรากเด็กน้ันไป ความยินยอมที่เขารับต้ังครรภ

แทนผูอ่ืนโดยตกลงลวงหน าวาจะสละอํานาจปกครองเด็กน้ัน จึงถือ ไมไดวาเป นความ ยินยอมที่

แทจริง 

      อย างไรก็ตาม ฝ ายที่สนับสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนกโ็ต แยงวา การตี ความ หลกั

ความยินยอมที่แจงใหทราบดังกลาวเปนการตีความที่คลาดเคลื่อน เพราะหากตีความเชนน้ัน ก็จะไม

มีบุคคลใดสามารถใหความยินยอมในการบําบัดรักษาทางการแพทยไดเลย ไมวาจะเปนการทําหมัน

การทําแท ง การผาตัดหัวใจ หรือการบําบัดรักษาทางการ แพทย อ่ืน ๆ เพราะผูปวยเหลาน้ันย อมไม

สามารถจะคาดการณผลของการบําบัดรักษาใน แตละกรณีไดอยางถูกตอง ประเด็นสําคัญของ ความ

ยินยอมในการรับต้ัง ครรภ แทนจึงไมไดอยูที่วาหญิงนั้นจะสามารถคาดคะเน ความรูสึกลวงหนาได

หรือไม แตอยูที่วาหญิงน้ันไดตกลงใจทีจ่ะเข ารับต้ังครรภ แทนหรือไมเมื่อทราบว าการสงมอบเด็ก

ตามขอตกลงนั้นอาจมีผลกระทบตอจิตใจของตนเองได 

 

 

 

    3.2 เหตุผลคัดคานการรับตั้งครรภแทน 

      ฝายที่คัด คานการรับต้ัง ครรภ แทนไดหยิบยกเหตุผลหลายประการมาเป นขอโต

แยงว าการรับต้ัง ครรภ แทนเป นการกระทําที่ขัดต อจริยธรรม เพราะการรับต้ัง ครรภ แทนจะก อให
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เกิดผลกระทบตอหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ัน เด็กที่จะเกิดมาจากกระบวนการรับต้ัง ครรภแทน และ

ตอสังคมโดยรวม ขอโตแยงของฝายที่คัดคานอาจพิจารณาไดเปนลาํดับไปดังน้ี 

      1) การรับต้ัง ครรภ แทนเปนการทําลายศักด์ิศรีของ ความเปนมนุษย  เมือ่หญิงคน

หน่ึงตกลงที่จะรับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืน ขอตกลงขอหน่ึงที่ตองมอียู เสมอกค็อื  เมือ่เด็กไดถือกําเนิดมา

แลว  หญิงน้ันจะตองสละอํานาจปกครองหรือสิทธิในความเปนมารดาของเด็กนั้นใหแกคูสมรสที่วา

จางทันที ฝายที่คัดคานการรับต้ังครรภแทนเห็นว า ข อตกลงเชนน้ีเปนการลดทอนคุณค า “ความเปน

มารดา” ของหญิงที่ต้ังครรภ  เพราะเปนขอตกลงที่ถือว า “สถานะความเปนแม” น้ัน เปนสินค าอยาง

หนึ่งซึ่งสามารถซื้อขาย ได ขอตกลงในลักษณะน้ียังพรากสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรไปจากหญิงที่

ต้ังครรภและใหกําเนิดทารกนั้นมาดวย โดยไมคํานึงถึงวาหญิงที่ต้ังครรภ น้ันจะมีความผูกพันกับเด็ก

ที่เกิดมาน้ันเพียงใด หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจึงถูกปฏิบัติเหมือนกับเป นเพียงเคร่ืองจักรที่ ไมมีชีวิต 

วิญญาณ หรืออารมณความรูสึกและถูกใชเพื่อการผลิตเด็กขึ้นมาเท าน้ัน ดวยเหตุน้ีฝายที่คัดคานการ

รับต้ังครรภ แทนจึงเห็นว าการรับต้ังครรภ แทนจึงเป นการทําลายหรือลดทอนศักด์ิศรีของ ความเปน

มนุษย 

      ฝายที่สนับสนุนการต้ัง ครรภ โตแยงว า การรับต้ัง ครรภแทนไมไดเปนการทําลาย

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย แตอยางใด เน่ืองจากหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนมีสิทธิที่จะตัดสินใจวาจ ะยอม

ตนเข ารับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืนหรือ ไม วิญูชนทุกคนย อมมีความ สามารถในการตัดสินใจและชั่ ง

ผลได ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเข ารับต้ัง ครรภ แทนน้ัน นอกจากน้ี การรับต้ัง ครรภ แทนก็ ไมได

ปฏิบัติกับหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเหมอืนเป นเพียงเคร่ือ งจักรที่ ใชในการผลิตลูก เพราะทั้งคู สมรส

ที่วาจางและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนต างมีความปรารถนาอย างแรงกล าที่จะใหเด็กกาํเนิดมา เจตนา

เชนน้ีเปนเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ทั้งฝายคูสมรสที่ วาจางและหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนมตีอเด็ก จึงไมอาจ

ถือไดวาการรับต้ังครรภแทนในตัวเองเปนการทําลายศักด์ิศรีความเปนมนุษยแตอยางใด 

      2) การรับต้ัง ครรภ แทนเป นการแสวงหา ประโยชน โดยมิชอบจากหญิง ภายใต

ขอจํากัดทางสรีระ ฝายหญิงเทาน้ัน จึงจะสามารถต้ัง ครรภ และคลอดบตุรได ผูที่จะรับต้ังครรภแทน

ผูอ่ืนได จึงตองเป นหญิงเท าน้ัน แมว าในบางกรณีหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนอาจเป นญาติสนิทกับคู 

สมรสที่มีบุตรยาก แตโดยสวนใหญแลว หญิงที่อาสารับต้ังครรภ แทนผูอ่ืนจะเปนหญิงที่มีฐานะทาง

การเงิน ไม ดีนัก หญิงเหลาน้ีมักจะยอมเข ารับต้ัง ครรภ แทนกต็ อเมือ่ ได รับค าตอบแทนจากการ

ต้ังครรภแทนเทาน้ัน การรับต้ังครรภ แทนจึงเปนการเป ดโอกาสใหมกีารแสวงหาประโยชน จากเน้ือ

ตัวรางกายของหญิง หรือจากศักยภาพในการสืบพันธุ ของหญิงน้ัน ดังที่ ไดกลาวมาแลวโดยละเอียด

ในบทที่ 2 วา การรับต้ัง ครรภ แทนมีหลายประเภท ทั้ง กรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปนเจาของไข 
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และกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเป นเพยีงผูที่รับต้ังครรภ แทนแตเพยีงอย างเดียว โดยมิ ไดเปนเจา

ของไขดวย ในกรณีของการรับต้ังครรภแทนที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนเจาของไขดวยน้ัน ก็มักจะ

มแีนวโนมวา หากหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันเปนหญิงสาวที่มีรูปร างหนาตาสวย ผิวพรรณดี มีชาติ

ตระกูล ฐานะทางสังคม หรือการศึกษาที่สูง หญิงน้ันก็จะ ไดคาตอบแทนจากการรับต้ัง ครรภแทน

สูงขึ้นตามไปด วย แต หากหญิงน้ันมีรูปร างหนาตาอัป ลักษณ ไม มีชาติตระกูล การศึกษาตอ

คาตอบแทนในการรับต้ังครรภ แทนก็จะตํ่าลงไปตามลําดับ  การต้ังครรภ ไมไดเปนภาวะที่ปราศจาก

ความเสี่ยง หญิงที่ต้ังครรภจะตองระมัดระวังตัวตลอดเวลาที่ต้ัง ครรภ  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว างการ

ต้ังครรภ อาจก อใหเกดิอันตรายแก หญิงที่ต้ังครรภ ไดมากกวาหญิงที่ไมไดต้ังครรภ ในระหว างการ

คลอดบุตร หญิงที่ต้ังครรภกอ็าจไดรับอันตรายเชนเดียวกัน ฝายที่คัดคานการรับต้ังครรภแทนจึงเห็น

วา การรับต้ังครรภแทนกอใหเกดิอันตรายแก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนโดยไมจําเปน ฝายน้ีไดยกกรณี

การรับต้ัง ครรภ แทนเร่ืองหน่ึงที่เกิดขึ้นในประเทศส หรัฐอเมริกา ซึ่งสตรี คนหน่ึงที่ป วยเป น 

โรคหัวใจ ไดถงึแก ความ ตาย เพราะสาเหตุของการรับต้ัง ครรภ แทนมาแสดง ให เห็นว าการรับ

ต้ังครรภ แทนอาจกอใหเกดิอันตรายแก ชีวิตของหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนได แตฝายที่สนับสนุนการ

รับต้ังครรภ แทนเห็นวา การต้ังครรภ ของหญิงยอมมีความเสีย่งอยู ตามปกติ หญิงที่ต้ัง ครรภไมวาจะ

เปนกรณีรับต้ังครรภ แทนผูอ่ืนหรือไม ก็ล วนแตมีความเสี่ยงทั้งสิ้น แตทุกสังคมก็ไมเคยมีกฎหมาย

หามมิใหหญิงต้ังครรภเน่ืองจากการต้ังครรภน้ันมคีวามเสีย่งเลย 

      ขอโต แยงเช นน้ีแม วาจะถูกตองตามข อเทจ็จริง แตพึงคํานึงว าการต้ัง ครรภ ของ

หญิงในกรณีปกติกับกรณีรับต้ัง ครรภ แทนย อมมีความแตกตางกัน เพราะกรณีของหญิงที่ต้ัง ครรภ

ตามปกติ การเสี่ยงภัยในการต้ัง ครรภ และคลอดบตุรน้ันกเ็ป นไปเพื่อประโยชน ของตนเอง แต 

สําหรับกรณีการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน การเสี่ยงภัยเช นน้ีเป นไปเพื่อประโยชน ของบุคคลอ่ืนโดยแท

เพราะเมื่อคลอดบุตร หญิงน้ันก็จะตองยกเด็กน้ันใหแกบุคคลอ่ืนน่ันเอง 

      นอกจากปญหาในเร่ืองอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนแลว ปญหา

ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนก็มักจะถูกหยิบ ยกมาพิจารณาอยู เสมอ เพราะใน

ระหวางการรับต้ังครรภ แทน กจิวัตรต าง ๆ ของหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนมักจะถูกควบคุมโดยสัญญา

รับต้ังครรภแทน เชน หญิงที่รับต้ังครรภแทนตองถกูหามมิใหมีเพศสัมพันธในชวงระยะเวลาที่มีการ

ฉีดเชื้ออสุจิเข าไปในมดลูกของตน เพื่อป องกันปญหาความสับสนในสถานะของเด็กที่จะกําเนิดมา 

หรือตองถูกจํากัดไมใหกระทําการบางอยางเพื่อความปลอดภัยหรือความสมบูรณของทารกในครรภ  

เชน หามมิใหออกกําลังกาย เลนกีฬา ด่ืมสุราหรือของมึนเมา หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนยังถูกบังคับ ให

ตองตรวจร างกายภายในเวลาที่กําหนด แ ละในบางกรณี สัญญารับต้ัง ครรภแทนอาจกาํหนดวิธกีาร
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ในการคลอดบุตร เชน บังคับใหมีการคลอดบุตรดวยการผาตัด หรือบังคับ ใหมีการทําแทงหากตรวจ

พบความผิดปกติของทารกใน ครรภ ดวย จะเห็นไดวาการรับต้ัง ครรภ แทนมักจะจํากัดเสรีภาพบาง  

อยางของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนและ จะวัดมลูค าของค าตอบแทนแก หญิงที่รับต้ังคร รภแทนจาก

ลักษณะภายนอกของหญิงน้ัน  

     ดังที่ไดกลาวมาแลวโดยละเอียดว า การรับต้ังครรภแทนมีหลายประเภททั้งกรณีที่

หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเปนเจ าของไข และกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภแทนเป นเพยีงผูที่รับต้ังครรภ

แทนแต เพียงอยางเดียว โดยมิ ได เปนเจ าของไขดวย ในกรณีของการรับต้ัง ครรภแทนที่หญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนเปนเจาของไขดวยน้ัน กม็กัจะมแีนวโน มวา หากหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนน้ันเปนหญิง

สาวที่มีรูปร างหนาตาสวย ผิวพรรณดี มีชาติตระกูล ฐานะทางสังคม หรือการศึ กษาที่สูง หญิงน้ันก็

จะได คาตอบแทนจากการรับต้ัง ครรภ แทนสูงขึ้นตามไปด วย แต หากหญิงน้ันมีรูปร างหนาตา

อัปลักษณ ไมมีชาติตระกูล การศึกษาตํ่า คาตอบแทนในการรับต้ัง ครรภแทนก็จะตํ่าลงไปตามลําดับ 

การต้ังครรภไมไดเปนภาวะที่ปราศจากความเสี่ยง หญิงที่ต้ังครรภจะตองระมดัระวังตัว ตลอดเวลาที่

ต้ังครรภ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการต้ังครรภ อาจกอใหเกดิอันตรายแก หญิงที่ต้ังครรภไดมากกวา 

หญิงที่ ไม ไดต้ังครรภ  ในระหว างการคลอดบุตร หญิงที่ต้ัง ครรภ กอ็าจไดรับอันตรายเช นเดียวกนั 

ฝายที่คัดค านการรับต้ั งครรภ แทนจึงเห็นว า การรับต้ัง ครรภ แทนกอใหเกดิอันตรายแก หญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนโดย ไม จําเป น ฝ ายน้ีไดยกกรณีการรับต้ัง ครรภ แทนเร่ืองหน่ึงที่เกิดขึ้นในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งสตรีคนหน่ึงที่ปวยเป นโรคหัวใจ ได ถงึแก ความ ตายเพราะสาเหตุของการรับ

ต้ังครรภ แทนมาแสดง ใหเห็นวาการรับต้ัง ครรภ แทนอาจก อใหเกดิอันตรายแก ชีวิตของหญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนได แตฝายที่สนับสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนเห็นว า การต้ังครรภของหญิงย อมมีความ

เสีย่งอยู ตามปกติ หญิงที่ต้ัง ครรภ ไม วาจะเป นกรณีรับต้ัง ครรภ แทนผูอ่ืนหรือไม ก็ลวนแตมีความ

เสี่ยงทั้งสิ้น แตทุกสังคมก็ไมเคยมีกฎหมาย หามมิใหหญิงต้ังครรภ เน่ืองจากการต้ัง ครรภน้ันมีความ

เสีย่งเลย 

      ขอโตแยงเชนน้ีแมว าจะถกูต องตามข อเทจ็จริง แต พึงคํานึงว าการต้ัง ครรภ ของ

หญิงในกรณีปกติกับกรณีรับต้ัง ครรภ แทนย อมมีความแตกตางกัน เพราะกรณีของหญิงที่ต้ัง ครรภ

ตามปกติ การเสี่ยงภัยในการต้ัง ครรภ และคลอดบตุรน้ันกเ็ป นไปเพื่อ ประโยชน ของตนเอง แต

สําหรับกรณีการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน การเสี่ยงภัยเช นน้ีเป นไปเพื่อประโยชน ของบุคคลอ่ืนโดยแท

เพราะเมื่อคลอดบุตร หญิงน้ันก็จะตองยกเด็กน้ันใหแกบุคคลอ่ืนน่ันเอง 

      นอกจากปญหาในเร่ืองอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนแลว ปญหา

ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนก็มักจะถูกหยิบยกมาพิจารณาอยู เสมอ เพราะใน
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ระหวางการรับต้ังครรภ แทน กจิวัตรต าง ๆ ของหญิงที่รับ ต้ังครรภแทนมักจะถูกควบคุมโดยสัญญา

รับต้ังครรภแทน เชน หญิงที่รับต้ังครรภแทนตองถกูหามมิใหมีเพศสัมพนัธในชวงระยะเวลาที่มีการ

ฉีดเชื้ออสจุเิข าไปในมดลูกของตน เพื่อป องกันปญหาความสับสนในสถานะของเด็กที่จะกําเนิดมา 

หรือตองถูกจํากัดไมใหกระทําการบางอยางเพื่อความปลอดภัยหรือความสมบูรณของทารกในครรภ 

เช น ห ามมิใหออกกําลังกาย เลนกีฬา ด่ืมสุราหรือของมึนเมา หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนยังถูกบังคับ

ใหตองตรวจร างกายภายในเวลาที่กําหนด และในบางกรณี สัญญารับต้ัง ครรภ แทนอ าจกาํหนด

วิธีการในการคลอดบุตร เช น บังคับ ใหมีการคลอดบุตรดวยการผ าตัด หรือบังคับ ใหมีการทําแท ง

หากตรวจพบ ความ ผิดปกติของทารกใน ครรภ ดวยจะเห็น ไดวา การรับต้ัง ครรภ แทนมักจะจํากัด

เสรีภาพบางอยางของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนและจะวัดมลูค าของคาตอบแทนแกหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนจากลกัษณะภายนอกของหญิงน้ัน ฝายที่คัดค านการรับต้ัง ครรภแทนจึงถอืว า การรับต้ัง ครรภ

แทนเปนการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบจากหญิงรูปแบบหนึ่งที่ ไมตางไปจากการนําหญิงมาเป น

ทาสหรือการเป นโสเภณีน่ันเอง อย างไรก็ตาม ฝ ายที่สนับสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนกลบัเห็นว า 

หญิงที่ตกลงรับต้ัง ครรภ แทนยอมมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจว าตนควรจะเข ารับต้ัง ครรภ แทน

หรือไม การชําระคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนไมถอืว าเปนการแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบจากหญิงนั้น ในทางตรงกัน ขาม หากห ามมิใหมีการจ ายคาตอบแทนแก หญิงที่รับต้ัง ครรภ 

แทนจะกลับเปนการแสวงหาประโยชนจากหญิงนั้นโดยมิชอบมากกวาเสยีอีก 

      3) การรับต้ัง ครรภ แทนเปรียบเสมือนเป นการซื้อขายเด็ก  ในสังคมยุคป จจุบนั 

การคามนุษย   ถอืว าเปนสิ่งที่ขัดต อจริยธรรมเพราะการกระทาํเช นน้ีเปรียบชีวิตมนุษย เหมอืนเป น 

สนิคา  ชนิดหน่ึงที่สามารถซื้อขายกันไดเทานั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงมีกฎหม ายบัญญัติไว โดยชดั

แจง วาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย การซื้อขายเด็กถือเปนการคามนุษย อยางหน่ึง ซึ่งถือวาเป นสิ่งที่

ขดัตอจริยธรรมและตองหามตามกฎหมายเชนกนั หลายประเทศใหความคุมครองเด็กด วยมาตรฐาน

ที่สูงกวาการคุ มครองบุคคลทั่วไป เพราะเด็กถื อเป นกลุ มบุคคลที่ออนไหว ง ายตอการถูกชักจูง รัฐ

จึงต องมีมาตรการในการคุ มครองเ ด็กเป นกรณีพิเศษเพิ่มมากยิ่งขึ้นในหลาย ประเทศทั่วโลก 

นอกจากจะมีกฎหมายห ามการซื้อขายเด็กโดยตรงแล ว การซื้อขายเด็กโดย ใชวิธีการรับบุ ตรบญุ

ธรรมบังหนาก็เปนสิ่งที่ตองหามดวย กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของบางประเทศจึงมีบทบัญญัติ

ไวโดยชดัแจ งหามมิใหมีการชําระค าตอบแทนแกบิ ดามารดาของเด็ก เพราะการกระทําเช นน้ีไม

แตกตางไปจากการซื้อขายเด็กแตอยางใด 

      ฝายที่คัดค านการรับต้ัง ครรภ แทนถอืว า การรับต้ัง ครรภ แทนเปนกจิกรรมที่ ไม

แตกต างไปจากการซื้อขายเด็ก เพราะเป นการแลกเปลีย่นระหว างตัวเด็กและสทิธิ ความเปนบดิา
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มารดาของเด็กนั้นกับค าตอบแทนที่ ได รับจากการรับต้ัง ครรภ แทน ฝ ายน้ียังชี้ ให เห็นว าการรับ

ต้ังครรภ แทนบางกรณีคู สมรสที่วาจางใชวิธกีารขอรับบริจาคตัวอ อนจากบุคคลภายนอก แ ลวนํามา

วาจางให หญิงอ่ืนรับต้ัง ครรภ แทนหากการกระทําเช นน้ีเป นสิ่งที่ชอบด วยกฎหมาย ก็จะทํา ใหคู

สมรสน้ีหลีกเลี่ยงกระบวนการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเงื่อน ไขที่หามจายคาตอบแทนในการ

รับเด็กเปนบตุรบญุธรรมได 

      ในประเด็นน้ี ฝ ายที่สนั บสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนกลบัเห็นว า การรับต้ัง ครรภ 

แทนมใิชเปนการซื้อขายเด็ก และคาตอบแทนที่จายใหแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนก็ไมใชเปน “ราคา” 

ของเด็กแตอยางใด เพราะเด็กไมมีทางเปนสนิคาที่สามารถนํามาซื้อขายได และการรับต้ังครรภแทน

โดยสวนใหญ  คูสมรสที่ว าจางก็จะมี ความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็ก ไมวาจะเปนเ จาของเชื้อ

อสุจิหรือไขอยางใด อยางหนึ่งหรือเป นเจาของทั้งเชื้ออสุจิและ ไขน้ัน ดังน้ันคู สมรสที่ว าจางจึงเปน

บิดามารดาที่แท จริง และเมื่อเป นบิดามารดาที่แท จริง คู สมรสที่ว าจางก็ไมจําเป นตองซื้อเด็กน้ัน 

เพราะวาเปนบิดามารดาทางพันธุกรรมอยูแลว แตคาตอบแทนน้ันเปนคาตอบแทนที่จายใหเพื่อตอบ

แทน “การบริการ” ที่หญิงน้ันรับต้ังครรภแทน 

      อยางไรก็ดี ฝายที่คัดค านการรับต้ัง ครรภ แทนโต แยงวา หากค าตอบแทนน้ันเป น

คาตอบแทนการใหบริการจริง คู สมรสที่วาจางก็ตองจ ายค าตอบแทนทั้งหมดใหแกหญิงที่ต้ังครรภ

แทนเมื่อเด็กน้ันถือกําเนิดมา โดย ไมตองคํานึงถึงว าหญิงน้ันจะส งมอบเด็ก ให หรือ ไม แต จาก

ขอเท็จจริงที่ปรากฏทั่วไป หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจะไดรับค าตอบแทนทั้งหมดต อเมื่อสงมอบเด็ก

ใหแกคูสมรสที่ว าจาง ซึ่งแสดง ใหเห็นว าค าตอบแทนน้ันไมใชคาตอบแทนในการรับจ างต้ังครรภ

เทาน้ัน แต เปนค าตอบแทนที่รวมถึงการสงมอบเด็กนั้นด วย ฝ ายที่คัดค านยังชี้ ให เห็นต อไปวา 

คาตอบแทนที่จ ายใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจ ะขึ้นอยู กับความ สมบูรณ ของเด็กดวย เช น ใน

สัญญารับต้ังครรภแทนอาจมีขอกาํหนดวาหากเด็กเกิดมาพิการหรือ ไมสมประกอบ ค าตอบแทนน้ัน

ก็จะลดลงตามส วน หรือในบางกรณคีู สมรสที่ว าจางก็จะปฏิเสธ ไม รับเด็กเลย การกระทําเช นน้ีจึง

เปนการซื้อขายเด็กอยางชัดแจง และลดทอนศักด์ิศรีคุณคาความเปนมนุษย ของเด็กน้ันเพราะเด็กน้ัน

จะถูกวัดคุณค าหรือราคาจาก ความ สมบูรณ ของร างกาย ซึ่ง ไม ตางไปจากการตีราคาสินค าจาก

คุณภาพของสินคา (Product quality) น่ันเอง 

      4) การรับต้ังครรภแทนจะกอใหเกิดผลกระทบตอจิตใจของเด็ก 

      ผลกระทบ ตอจิตใ จของเด็ กเปนอีกเหตุผลที่ฝ ายคัด คานการรับต้ัง ครรภ แทน

นํามา ใช เพือ่ต อตานการรับต้ัง ครรภ แทน โดย ฝายน้ีเห็นว า เด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนจะ

ไดรับผลกระทบทางจิตใจอยางรุนแรงเมื่อทราบว าตนไดเกิดมาจากการที่มารดาของตนซึ่งเป นหญิง
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ที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันตองกา รได คาตอบแทนมากกวาที่ต องการ ให ตนเองเกดิมาด วยความ รัก

นอกจากน้ี หากหญิงที่รับต้ังครรภแทนมีบุตร เด็กที่เป นบุตรของหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนกอ็าจไดรับ

ผลกระทบดวย เพราะเมื่อหญิงที่รับต้ังครรภ แทนต้ังครรภ  ความรูสึกของเด็กน้ันก็ยอมต องคิดวาตน

กําลังจะมีนอง แตเมื่อแมของตนเองคลอดนองออกมา มารดากลับสงมอบนองใหแกผูอ่ืน ความรูสึก

ที่ต องสญูเสยีน องไปจะก อให เกิดผลกระทบทางจิตใ จแกเด็กน้ัน และเมือ่เห็นมารดาสงมอบน อง

ของตนใหแกผูอ่ืนไป เด็กน้ันอาจมี ความรูสึกไมมั่นคงในสถานะของตนเองว าในวันใดวัน หน่ึงแม

อาจสงมอบตนเองใหแกผูอ่ืนก็ได 

การรับตัง้ครรภแทนในประเทศไทย 

    ภาวะมีบุตรยากเป นภาวะที่เกิดขึ้นกับคู สมรสจํานวนมากในประเทศไทย  จากการศึกษา

พบว ามีคู สมรสที่อยู ในภาวะมีบุตรยากโดยเฉลี่ยประมาณร อยละ 8 ถึง 10 โดยในจํานวนน้ีเป นคู 

สมรสที่มีบุตรยากโดยยังไมต้ังครรภ มากอน (Primary infertility) ประมาณ  รอยละ 2 และคู สมรสที่

มีบุตรยากแตเคยต้ังครรภ มาแลว (Secondary infertility) ประมาณรอยละ 8 ถึง รอยละ 11 ดังน้ันเมื่อ

พิจารณาจากจํานวนประชากรในประเทศไทยจึงมีผูประเมินว า มีคูสมรสที่ตองการตรวจรักษาใหมี

บุตรประมาณ 1 ลานคู (พวงเพ็ญ ริมดุสิต, 2533, หนา 1-29) 

  สาเหตุของภาวะ ความ มีบุตรยากในประเทศไทย ไมได มีความ แตกต างไปจากในต าง

ประเทศเทาใดนัก จากการศึกษา ความ ผิดปกติในระบบสืบพันธุ ของคู สมรสจํานวน 1,333 คูใน

โรงพยาบาลรามาธิบดีระหวางป พ.ศ. 2525 ถึง 2530 พบวา ความผิดปกติในฝายหญิงที่สําคัญไดแก 

ความผิดปกติของการตก ไข ทอนําไขอุดตันและเยื่อพั งผดืในอุ งเชิงกราน สวนในฝายชายพบ ความ

ผิดปกติของอสุจิถึงรอยละ 49 (มงคล เตชะกําพุ, 2543, หนา 361-381) 

  สําหรับวิธีการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากในประเทศไทย น้ันก็ไมไดมีความแตกตางจาก

การบําบัดรักษาในต างประเทศ ซึ่งอาจแบ งออกไดเปน 2 แนวทาง กล าวคือ (สุภักดี จุลวิจิตรพงษ , 

2544, หนา 18) 

  แนวทางที่ห น่ึง การรักษาแบบด้ังเดิม ซึ่งเป นการรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช น ถา

พบวาไขของคูสมรสฝายหญิงไมตก แพทยก็อาจกระตุนดวยการใหยากระตุ นการตกไข หรือในบาง

รายที่พบวามีการอุดตันของท อนําไข หรือมีพังผดืในช องเชิงกราน ก็อาจทําการผาตัดท อนําไขใหม 

หรือผาตัดเลาะพังผืด เปนตน อยางไรก็ตาม มีคูสมรสจํานวนไมมากนักที่ประสบความสําเร็จในการ

มีบุตรดวยการรักษ าโดยวิธกีารดังกล าว เนื่องจากขบวนการต้ัง ครรภยังจําเป นตองอาศัยป จจัยทาง
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ธรรมชาติอ่ืน  ๆ อีกหลายประการ นอกจากนั้น ความผิดปกติบางประการก็ ไมอาจบําบัดรักษา ได

โดยงาย 

  แนวทางที่สอง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ  ซึ่งไมไดพึ่งพากระบวนการของการ

ต้ังครรภตามธรรมชาติ การรักษาด วยวิธีการน้ีเป นการนําเอาเซลล สืบพันธุ  คอื ไขของเพศหญิงและ

เชื้ออสุจิของเพศชาย มาเลี้ยงภายนอกร างกายใหผสมเปนตัวออน แล วจึงใสกลับเขาในโพรงมดลูก

เพื่อใหเกิดการต้ังครรภ  วิธีการนี้สามารถช วยใหคูสมรสต้ังครรภ ไดสาํเร็จเปนจํานวนมากเน่ืองจาก

เปนวิธีการที่ไมจําเปน ตองแกไขความผิดปกติบางประการที่เปนสาเหตุโดยตรงของภาวะมีบุตรยาก

วิทยาการความกาวหนาดานเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ในตางประเทศไดถูกถายทอดเข ามาเพื่อ 

ชวยเหลอืคูสมรสที่มีป ญหาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรย ากในประเทศไทย ดวยในชวงหลายสิบปที่ผานมา 

หนวยงานภาครัฐของไทยไดทําก ารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาโดยตลอด 

สงผลใหเทคโนโลยดี านน้ีได รับการพัฒนามาอยางต อเน่ืองจนกระทั่งใน ป พ.ศ.2529ไดมีรายงาน

ความสําเร็จของการปฏิสนธนิอกรางกายและการยายฝากตัวออนในคนคร้ังแรกที่คณะ แพทยศาสตร

จุฬาลงกรณ  โดยศาสตราจารย นายแพทย ประมวล วีรุตมเสน และคณะ ส วนที่คณะ แพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดริเร่ิมโครงการปฏิสนธินอกรางกายในป พ.ศ.2534   

  การ ใช เทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ เพื่อบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากเป นวิธีการที่ มี

คาใชจายคอนขางสูง เชน ในการทาํเด็กหลอดแกว มีคาใชจายคร้ังละประมาณ  50,000-100,000 บาท 

ซึ่งขึ้นอยูกับหนวยงานที่ใหบริการ  ในปจจุบนัการใหบริการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากถือว าเปน 

ธุรกิจ ทางการแพทย ที่สําคัญอย างหน่ึง ดังจะเห็น ไดวามีการจัดต้ังศูนย รักษาผูมีบุตรยากหลายแห ง

ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

  สําหรับการรับต้ัง ครรภ แทนในประเทศไทยน้ัน ยงั ไมปรากฏหลกัฐานแนชดั วามีการรับ

ต้ังครรภแทนคร้ังแรกต้ังแตเมือ่ใด แต มีการคาดการณ วา โรงพยาบา ลจุฬาลงกรณ เปนโรงพยาบาล

แหงแรกที่มีการใหบริการในการจัดการใหมีการรับต้ังครรภ แทน โดยเร่ิมใหบริการมาต้ังแตป 2534 

และมีเด็กที่เกิดจากกระบวนการนี้ไมนอยกว า 5 ราย อย างไรก็ดีหากพิจารณาจาก ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยดีานน้ีในปจจุบนัแลว จะพบวามีโรงพยาบาลหลายแหงทั้งของรัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ

ในการใหบริการในดานน้ีได 

  การรับต้ังครรภ แทนในประเทศไทยโดยส วนใหญจะกระทําในหมู เครือญาติ เช น พี่สาว

รับต้ังครรภ แทนนองสาว หรือน องสาวรับต้ัง ครรภ แทนพีส่าว เปนต น ซึ่งเปนการรับต้ังครรภแทน

โดยไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ จวบจนถึงปจจุบัน มีการรับต้ัง ครรภ เพยีงรายเดียวเท าน้ันที่มี

การเปดเผยตอสาธารณชน กลาวคือ ในป 2537 มนีกัแสดงสาวคนหน่ึงเปดเผยว าไดรับต้ังครรภแทน
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ใหแกพี่สะใภของสามีโดยมีการนําเชื้ออสุจิของพี่ชายสามีมาผสมกับ ไขของพี่สะใภ ของสามีนอก      

รางกายหลังจากน้ันไดยายตัวออนเ ขามาฝงตัวในมดลกูของนักแสดงสาวคนน้ันซึง่ปรากฏว าตอมา

เมื่อทารกน้ัน ได กาํเนิดมา นักแสดงคนดังกล าวไดยกเด็กใหเปนบุตรบุญธรรมของพี่ของสามีและ

พี่สะใภของสามีน้ัน (สหทยา สุนทรเกตุ, 2539, หนา 16) 

  นอกจากการรั บต้ังครรภ แทนที่เกิดขึ้นดังกล าวขางตนแลว การรับต้ัง ครรภแทนอีกกรณี

หนึ่งที่ปรากฏข อเทจ็จริงโดยชดัแจ งก็คือ กรณีที่ ขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยแ หงหน่ึงไดแจง

จํานวนบุตรเพื่อขอรับสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรโดย

แสดงหลกัฐานของทางราชการวาเด็กน้ันเปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมาย แตขอเท็จจริงที่ปรากฏเปน 

ที่รูทัว่ไปในหมู ขาราชการที่รวมงานในสถานที่ ทํางานแห งเดียวกันกลับปรากฏวาขาราชการฝ าย

หญิงน้ันไมไดต้ังครรภ ดวยตนเอง แตไดนําเชื้ออสุจิของฝ ายชายมาผสมกับ ไขของฝายหญิง แลวนํา

ไขที่ไดรับการผสมน้ันไปฝากไว ในครรภ ของหญิงอ่ืน ดังน้ัน เมื่อข าราชการทั้งสองคนดังกล าวได

ยืน่หลกัฐานแ จ งจํานวนบุตรเพื่อขอรับสิทธิเบิกค ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร 

มหาวิทยาลัยซึ่งเป นตนสังกัดของข าราชการดังกล าวจึงไดหารือไปยังกรมบัญชีกลางวา กรณีเชนน้ี

ถอืว าเด็กที่เกิดมาน้ั นเป นบตุรโดยชอบด วยกฎหมายของข าราชการทั้งสองหรือ ไมตอมา

กรมบัญชีกลาง ได มีหนังสือที่ กค .0526 .5/1988 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541 ถึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่หารือป ญหาดังกลาว ซึ่งในที่สุดคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการราง

กฎหมาย คณะที่ 3) มีความเห็นวา หญิงที่รับต้ังครรภ แทนและใหกาํเนิดเด็กน้ันเป นมารดาโดยชอบ

ดวยกฎหมาย ส วนขาราชการหญิงซึ่งเป นเจาของไขไมอาจอางหลักการตามประมวลกฎหมายแพ ง

และพาณิชยไดวาตนเปนมารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กน้ันใ นทํานองเดียวกัน เมื่อ ขาราชการ

ฝายชายไมไดเปนสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนจึงไมอาจอางไดวาตนเปน 

บดิา  โดยชอบด วยกฎหมายของเด็กที่เกิดมานั้น แม วาตนจะเปนเจ าของเ ชื้ออสุจิก็ตาม ดังน้ัน ใน

กรณีเช นน้ี ข าราชการทั้งสองคนดังกล าวจึง ไม สามารถ ใชสิทธิใน ความ เป นขาราชกา รเบิกค า

รักษาพยาบาลและค าการศึกษาใหแกเด็กที่กําเนิดมาจากเชื้ออสุจิและ ไขของตนได จากขอเทจ็จริง

ดังกลาวแสดงใหเห็นวา  

  (1) การรับต้ัง ครรภ แทนในประเทศไทยนั้น ไดมีการนําเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ มา

ใชดวย  

  (2) การรับต้ังครรภแทนในประเทศไทยไมไดจํากัดอยู เฉพาะในหมู เครือญาติสนิทเท าน้ัน 

แตอาจมีบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนญาติเขารับต้ังครรภแทนดวย และ  
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  (3) พบวามีการจดแจงหลักฐานทางทะเบียนว าเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนเปนบตุร

ของคูสมรสที่วาจาง 

 

 

 

การรับตั้งครรภแทนในตางประเทศ 

  โดยทัว่ไปแลว การรับต้ังครรภแทนมกัจะตองมีการนําเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ มาใช

เสมอ ดังน้ัน การรับต้ัง ครรภ แทนส วนใหญไมอาจกระทํา ไดโดยปราศจาก ความชวยเหลือของผูมี

วิชาชีพ แตเมื่อการรับต้ังครรภแทนมักจะกอใหเกิดผลกระทบทางจริยธรรม องค กรวิชาชีพตาง ๆ  ที่

เกี่ยวข องจึงมักกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อ ใหการใหบริการเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภแทน

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและคุ มครองสิทธิประโยชน ของบุคคลที่เกี่ยว ของดวย ในสวนน้ีจะ

ได พิจารณามาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดโดยองค กรวิชาชีพต าง  ๆ ทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ โดยจะชี้ ให เห็นถึงพัฒนาการของการกําหนดมาตรฐานดังกล าวน้ัน และนําเสนอ

หลักการสําคัญที่กําหนดไว ในมาตรฐานทางจริยธรรมเหล าน้ี เพื่อนํามา ใชในการศึกษาวิเคราะห 

ตอไป  

  1. ประเทศองักฤษ  

   หนวยงานราชการและองคกรวิชาชีพตาง ๆ  ไดทําการศึกษาประเด็นทางกฎหมายและ

จริยธรรมเกี่ยวกับการ ใชเทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ มาอย างตอเน่ืองจาก ความเห็นขององค กร

เหลาน้ีไดถูกนํามากําหนดเพื่อเปนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวข อง โดยในป  ค.ศ.1960 

ซึ่งเปนช วงที่ประเทศอังกฤษยัง ไม มีกฎหมายควบคุมการใ ชเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ  กรม

สถานสงเคราะห ของอังกฤษและสก อตแลนด(Home office and scottish home department) ได

จัดต้ังคณะกรรมาธิการชุดหน่ึงเรียกว า คณะกรรมาธิการว าดวยการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ 

(Departmental committee on human artificial insemination) เพื่อศึกษาประเด็นทางกฎหมายและ

จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ โดยกฎหมายอังกฤษในขณะนั้น ไมเพยีงแตไม

มีการควบคุมการผสมเทียมเทาน้ันแตสถานะของเด็กที่เกิดมาจากการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อจาก ผู

บริจาคก็ ไมชดัเจนด วยเน่ืองจากเด็กเหล าน้ีไมได ถือกําเนิดมาจากเชื้ออสุจิของสามีของหญิงที่

ต้ัง ครรภ  จึง ไม ถอืว  าเป นบตุรโดยชอบด วยกฎหมายของสามีของหญิงที่ต้ัง ครรภ  น้ัน 

คณะกรรมาธิการของกรมสถานสงเคราะห ฯ ไดพิจารณาป ญหาเกี่ยวกับการนํากฎหมายมา ใชเพื่อ
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ควบคุมการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ แตคณะกรรมาธิการเสียงขางมากมีความเห็นวา การผสมเทียม

โดยการฉีดเชื้อจาก ผูบริจาค (Artificial insemination by the donor-AID) ไมควรถูกควบคุมโดย

กฎหมาย เพราะหากใชกฎหมายในการควบคุมก็ยอมเปรียบเสมอืนเปนการใหการรับรองวาการผสม

เทียมโดยการฉีดเชื้อเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมายสวนปญหาวาเด็กที่เกิดจากการผสมเทียมโดย การฉีด

เชื้อจะมีสถานะทางกฎหมายเป นอย างใดนั้น คณะกรรมาธิการเสียงข างมากชุดนี้เห็นว ากฎหมายที่

กาํหนดสถานะ ความเปนบิดามารดาของเด็กก็ ไมควรที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะจะทํา ใหการผสม

เทียมโดยการฉีดเชื้อเพิ่มขึ้นแตคณะกรรมมาธิการเสียงขางนอยเห็นวา หากสามีของหญิงที่ไดรับการ

ฉีดเชื้อน้ัน ไดใหความ ยนิยอมแล ว สามีของหญิงน้ันก็ควรที่จะถือว าเป นบิดาของเด็กหลังจากที่

คณะกรรมาธิการดังกลาวไดศึกษาประเด็นปญหาเกี่ยวกับการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อจาก ผูบริจาค

แลว เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ในประเทศอังกฤษก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ มีหน วยงานราชการ

ทําการศึกษาประเด็นด านกฎหมายและจริยธรรมอันเกิดจากการ ใชเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ 

มากขึ้น ที่สําคัญก็คื อ การศึกษาวิจัยของคณะกรรมการวอร นอค แตนอกเหนือจากน้ันก็คือ อง คกร

วิชาชีพตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาและ นํามาเปนแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายใต สังกัดดวย ในส วน

น้ีจะไดพิจารณาถึงมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรตาง ๆ ในประเทศอังกฤษ 

    1.1 แพทยสมาคมแหงอังกฤษ (British Medical Association) 

      ในป  ค.ศ.1973 แพทยสมาคมแ หงอังกฤษ (British medical association) ไดต้ัง 

คณะกรรมการขึ้ นมาชดุหน่ึงเพือ่ศกึษาประเด็นด านกฎหมายและจริยธรรมในป ญหาขางต น

เชนเดียวกนั คณะกรรมการชดุน้ีไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการเสียงข างมากที่จัดต้ัง

ขึน้โดยกรมสถานสงเคราะห ดังกลาว โดยเห็นว าหากปลอยใหมีการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อโ ดย

ปราศจากกฎเก ณฑในการควบคุมอาจก อใหเกิดอันตรายขึ้น ได คณะกรรมการชุดน้ีจึง ไดพิจารณา

แนวทางในการควบคุมการ ใหบริการการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อเป น 2 กรณี ดวยกัน คือ การขึ้น

ทะเบียนสถานประกอบการที่ ใหบริการ และการออกใบอนุญาต ใหแกแพทยที่ใหบริการเหลาน้ี ซึ่ง

ในที่สุด คณะกรรมการชุดน้ี ไดเสนอ  ใหมีการควบคุมการ ใหบริการการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ   

ดวย การกาํหนดใหสถานประกอบการที่ ใหบริการดังกลาวน้ี ตองขึ้นทะเบียนกอนเสมอ แตสําหรับ

การควบคุมโดยการออกใบอนุญาต ใหแกแพทย ที่ใหบริการน้ันคณะกรรมการเห็นว าเปนสิ่งที่ไมจํา

เป น เนื่องจากระบบที่ ใชในการควบคุม แพทย มีความสมบูรณ เพยีงพออยู แลวสาํหรับในประเด็น

เกี่ยวกับสถานะ ความ เป นบิดาของเด็กที่เกิดจากการผสมเทียมโดย ใช เชือ้จาก ผูบริจาคน้ัน 

คณะกรรมการชุดน้ีก็ ไม เห็นดวยกบัคณ ะกรรมาธิการเสียงข างมากของกรมสถานสงเคราะห ฯ อีก

เชนกัน โดยคณะกรรมการมีความเห็นว า สามีของหญิงที่ ไดรับการผสมเทียมควรมีสถานะเป นบดิา
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โดยชอบด วยกฎหมายของเด็กน้ัน หาก ไดใหความยินยอมในการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อจาก ผู

บริจาคแล ว ตอมาภายหลังจากการ ใชเทคนิคการปฏิ สนธนิอก รางกายและการย ายฝากตัวอ อน

ประสบความสําเร็จ ในป  ค.ศ.1982 แพทยสมาคมของอังกฤษก็ ไดต้ังคณะทํางานขึ้นอีกชุดหน่ึงเพื่อ

ศกึษาประเด็นด านจริยธรรมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธินอกร างกาย (In vitro fertilization) 

และไดตีพิมพรายงานในปถัดมา ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปวา 

    1) การใชเทคนิคการปฏิ สนธิน อกร างกายควรจํากัดอยู ในสถานประกอบการที่มี

มาตรฐานเทาน้ัน 

    2) ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร างกายตองเก็บรักษาไว เปนความลับเชนเดียวกบั

ขอมูลทางการ แพทย อ่ืน แตผู ที่มีหน าที่รับผิดชอบควรที่จะมีการเก็บ ขอมูลทางสถิติต าง ๆ เชน 

ขอมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรมไวดวย 

     3) ในการพจิารณา ใชเทคนิคการปฏิสนธินอกร างกายใหแกคูสมรสที่มีบุตรยากน้ัน

นอกเหนือจากเหตุผลทางการ แพทย ที่ตองพิจารณาอย างเขมงวดแลว ควรจะตองพิจารณาถึง ความ

มั่นคงในสถานภาพการสมรสของคู สมรสน้ัน และตองปราก ฎวาคูสมรสน้ัน ไดตระหนัก ดีถึง

ภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาน้ันดวย 

     4) การใชวิธีการปฏิสนธินอกร างกายโดยใชตัวออนที่ไดรับการบริจาคนั้น ไมไดเปน 

สิ่งที่ขัดตอศลีธรรม แตตองเปนกรณีที่ไมสามารถใชเชื้ออสุจิและ ไขจากคู สมรสน้ันไดและตองได

รับความยินยอมจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายกอนเสมอ 

    สําหรับในประเด็นการรับต้ัง ครรภ แทนนั้น คณะทํางาน ไดกลาวไวอยางรวบรัดว า

คณะทํางานยัง ไม อาจพอใจว าการรับต้ัง ครรภ แทนเป นสิ่งที่ยอมรับ ไดเสมอไป และในรายงาน

ประจําปของแพทยสมาคมแหงอังกฤษในปเดียวกนัน้ันเอง ไดมีการกล าวถึงการรับต้ังครรภแทนอีก

คร้ังหน่ึงว า เมื่อไดพิจารณาอุปสรรคต าง ๆ ความไมแนนอนเกีย่วกบัสถานะ ความเปนบิดามารดา 

และผลกระทบทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นแก บุคคลที่เกี่ยวข องทุกฝ ายแล ว แพทย สมาคมเห็นว าการที่

แพทยใชเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ เพื่อนําไปสู การรับต้ังครรภ แทนน้ันเปนการขดัตอจริยธรรม  

ในป ค.ศ.1990 แพทยสมาคมแหงอังกฤษไดพยายามที่จะกําหนดมาตรฐานทาง  จริยธรรมเกี่ยวกับ

การรับต้ัง ครรภ แทนอีกคร้ัง และ ได มีการต้ังคณะทํางาน วาด วยการรับต้ัง ครรภ แทนขึน้ เรียกว า 

“Working party on human infertility services คณะทํางานชุดนี้ ไดสรุปว า การใหบริการในการรับ

ต้ังครรภ แทนเป นสิ่งที่ขัดตอจริยธรรมทางการ แพทย  และ ไม ควรส งเสริม ให แพทย ใหความ

ชวยเหลอืหรือ ใหความสะดวกในการจัดการ ใหมีการรับต้ัง ครรภแทนแตอยางใด ต อมาในป  ค.ศ.

1996 แพทยสมาคมแหงอังกฤษไดตีพิมพ รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภแทนอีกคร้ัง 
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ซึ่งมีชื่อว า “Changing conceptions of motherhood”  รายงานฉบับนี้ ไดเปลีย่นแปลงแนว ความคิด

ของแพทย สมาคมฯ ไปในทางยอมรับ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนมากยิ่งขึ้น โดยกล าวว า การรับ

ต้ังครรภ แทนเป นสิ่งที่ยอมรับ ไดหากเป นทางเลือกสุดท ายสําหรับ ผู ที่ไม สามารถมีบุตร ไดดวย

วิธีการตามธรรมชาติ รายงานฉบับนี้ยัง ไดเสนอแนวทางปฏบิติัแก แพทย ที่ตองเกีย่วของกับการรับ

ต้ังครรภแทนหลายประการ ดังตอไปน้ี 

      1) ในการรับต้ัง ครรภ แทนน้ันจะต องคํานึงถึง ประโยชน ของเด็กที่จะเ กิดมาเปน

สําคัญและตองทําใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

      2) แพทย ที่ใหคําปรึกษาในการรับต้ัง ครรภ แทนจะต องตระหนักถึงสถานะทาง

กฎหมายของตนเองกอนที่จะใหคําปรึกษา และตองพึงระลึกไวเสมอวาสัญญารับต้ังครรภแทนไมมี

สภาพบังคับตามกฎหมาย  และตองสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานภาพของบิดามารดาของเด็ก

ที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนไดอยางถูกตอง 

      3) ในการรับต้ังครรภ แทนน้ัน แพทยจะมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต อบุคคลที่

เกี่ยวของในระดับที่ตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับวาแพทยเขาไปมีบทบาทตอการรับต้ังครรภ แทนน้ันเพยีงใด 

โดยแพทยสมาคมแบงความรับผิดชอบทางศีลธรรมของแพทยเปน 3 กลุมคือ  

       (1) เมื่อแพทยไดรับการปรึกษาเกี่ยวกับการรับต้ังครรภน้ัน 

       (2) เมื่อแพทย ไดรับคําปรึกษาโดยหญิงที่ต องการผสมเทียมด วยตนเอง (Self-

insemination)  

       (3) เมื่อแพทย จะตองใหบริการเทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ สาํหรับการรับ

ต้ังครรภ แทนน้ัน ในกรณดัีงกล าวน้ี แพทยจะต องมีความรับผิดชอบต อผูปวยทกุคน แตหากมีการ

ใหบริการเพื่อชวยเหลอืใหมีการรับต้ังครรภ แทนน้ันแพทย จะตองมีความรับผิดชอบเพิ่มเติ มตอเด็ก

ที่จะเกิดมาดวย 

      4) เมื่อมีการรับต้ัง ครรภ แทนเกดิขึน้ แพทยจะตองมีความรับผิดชอบตอหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนและเด็กเชนเดียวกับการต้ังครรภในกรณีปกติทั่วไป แตแพทย จะตองใหคาํแนะนําและ

ความชวยเหลือเพิ่มมากขึ้นทั้งระหวางการต้ังครรภและหลงัจากการคลอดบุตรดวย 

     5) แพทย ที่ไดรับการปรึกษาเกี่ยวกับการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อด วยตนเองควร

แนะนําผูขอรับคําปรึกษาใหพิจารณาประเด็นและผลกร ะทบตาง ๆ อยางละเอียดรอบคอบ  และตอง

ทําให ผูขอรับคําปรึกษาทราบถึงวิธีการในการ ได มาซึ่งข อมูลที่ถูกต องเกีย่ว กบัประเด็นด าน

การแพทย จิตวิทยา และกฎหมายอันเกี่ยวของกับการรับต้ังครรภแทนได 
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     6) กอนทีจ่ะตกลงใหบริการทางการแพทย ทีจ่ะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายเช น  

การใหบริการปฏิสนธินอกร างกาย   หรือการผสมเทียมโดย ใชเชือ้ของผูบริจาคแพทยตองแนใจวา

ผูรับบริการทราบถึงประเด็นต าง ๆ ทางการ แพทย  จิตวิทยา และกฎหมายเป นอย างดี และจ ะตอง

คํานึงถึงสวัสดิภาพของเด็กที่จะเกิดมาด วยการใหบริการเชนน้ีจะต องทําในสถานประกอบการที่ ได

รับอนุญาตตามกฎหมายจากองค การ Human fertilization and embryology authority หรือ HFEA 

ทั้งตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ (Code of practice) ของ HFEA ดวย และกอนที่จะมีการใหบริการ

บําบัดรักษาจะตองปรากฏขอเท็จจริงจนเปนทีพ่อใจแกแพทยวาคูสมรสไดพยายามมีบุตรดวยวิธกีาร

อ่ืนทัง้หมดแลว แตไมประสบความสําเร็จ 

    7) ในบางกรณี แพทย ที่ไมไดเปนผูใหบริการในการบําบัดรักษา ผูมีบุตรยาก อาจ

ทราบว ามีหญิงหรือคู สมรสใดที่ต องการ ใหมีการต้ัง ครรภ แทน ในกรณเีช นน้ี แพทย ควร ให

คาํแนะนําแกบุคคลนั้นในการเปดเผยข อมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหสามารถนําขอมูลน้ันมาใชใน

การวิเคราะห  ประโยชน ของเด็กทีจ่ะเกิ ดขึ้นจากการรับต้ัง ครรภ แทนและเป นการจําเปนอ ยางยิ่งที่

จะต องมีการเป ดเผยขอมูล เชน ประ วัติในการทําร ายหรือละทิ้งเด็ กให แก แพทย ซึ่งจะเป นผู

บําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากน้ันหากขอมูลน้ันเปนขอมูลที่สอใหเห็นถงึอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล

ที่เกี่ยวของหญิง  หรือคูสมรสที่ตองการ ใหมีการรับต้ังครรภ แทนจะตองทราบว าแพทยอาจเปดเผย  

ขอมูลนั้นโดยปราศจากความยินยอมของตนได ในกรณีเชนน้ี หญิงหรือคู สมรสน้ันจะตองทราบถึง

ความจําเปนเชนน้ีและจะตองไดรับโอกาสที่จะเปดเผยขอมลูน้ันดวยตนเองโดยสมคัรใจ หรือโต แยง

การเปดเผยขอมลูเชนน้ันได 

    8) แพทย ที่ใหคาํแนะนําหรือ ใหบริการในการรับต้ัง ครรภ แทนควรแนะนํา ให

บุคคลที่เกี่ยวของน้ันไดรับคําปรึกษาและเขารับการทดสอบหาโรคติดเชื้อชนิดตาง ๆ ดวย 

    9) แพทย ที่ใหคาํแนะนําหรือ ใหบริการในการรับต้ัง ครรภ แทนคว รเนนย้ําถึง

ความสําคัญของการปรึกษาหารือระหวางบุคคลที่เกี่ยวของทั้งกอนการต้ังครรภระหว างการต้ังครรภ 

และภายหลังจาก การคลอดบุตรแล ว การปรึกษาหารือเ ชนน้ีจะต องรวมถึงกา รตัดสินใจเกี่ยวกับ

จํานวนตัวอ อนที่ย ายฝากเข าไปในมดลูกของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน การทดสอบ ตาง ๆ กอนการ

คลอด วิธีการที่เหมาะสมในการคลอดบุตร การเลี้ย งดูเด็กภายหลังการคลอด ซึ่งหากเป นไปได การ

ตัดสนิใจในปญหาเหลาน้ีจะต องไดรับความยินยอมพร อมใจของบุคคลทุกฝ าย แตหากมีข อโตแยง

เกิดขึ้น ปญหาเหลาน้ีจะตองเปนการตัดสนิใจรวมกนัระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกบัแพทยน้ัน 

    10) บุคคลทุกฝายจะตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนความไววางใจ

ระหวางแพทยกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือระหวางบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายเอง 
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    11) เปนความ สาํคญัอย างยิ่ งที่การดูแลและการบําบัดรักษาจะต องเปนไปโด ย

ปราศจากอคติ 

    12) หญิงที่รับต้ังครรภแทนจะตองมีบุตรมาแลวอยางนอยคนหน่ึง และสมควรทีจ่ะ

มีครอบครัวของตนเอง และมีคู สมรส บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนที่ ใหการสนับสนุนตลอดเวลา

ที่ต้ังครรภ และภายหลังการคลอดเด็ก และในบางกรณี จะต องใหความ ใสใจเพิ่มมากยิ่งขึ้ น หาก

บุคคลในครอบครัวที่ ให การสนับสนุนหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนและหญิงที่ตองการมีบุตรน้ันเป น

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

    13) เมื่อพิจารณาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก สุขภาพของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนคู 

สมรสทีใ่หต้ังครรภแทนควรไดรับคาํแนะนําใหทําประกันสุขภาพใหแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ัน 

    14)  คณะแพทย ที่เกี่ยวข องจะต องทราบโดยชัดแจ งวาใครเปนผูมีอํานาจในการ

บริหารจัดการการต้ังครรภของหญิงน้ัน 

    15) คณะแพทย ตองตระหนักว า หญิงที่รับต้ังครรภ แทนและครอบครัว ตลอดจนคู 

สมรสที่ใหต้ังครรภ แทน มักจะต องไดรับความชวยเหลอืและคาํแนะนําเพิม่เติมด วย และในการน้ี

แพทย ที่ทําคลอดและ ผู ที่เยี่ยมเยียนก็จะต องมีบทบาทในการ ใหความ ชวยเหลอืและแนะนําด วย

เชนกัน 

    16) แพทย จะตองตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยว

ของกับการรับต้ังครรภแทนดวย 

    17) การเปดเผย  และบอกล าวความจริงระหว างบิดามารดากับเด็กนั้นเป นสิ่งที่

ควรสงเสริมและสนับสนุน 

    18) แพทย ที่มีจิตสํานึกในแนวทางที่คัดค านรับต้ัง ครรภแทนไมมีภาระหน าที่ ๆ  

จะตองเข าร วมในการ ใหคาํแนะนําหรือ ให บริการทางการ แพทย ในการ รับต้ัง ครรภ แทนน้ันแตมี   

หนาที ่ในทางศีลธรรมที่จะตอง สงผูปวยไปยังแพทย อ่ืนเพื่อพิจารณา ใหความชวยเหลอืและแนะนํา

ตอไปจะเห็น ได วา ต้ังแต ป ค.ศ.1996 เปนต นมา แพทยสมาคมแห งอังกฤษ ไดยอมรับใหมกีารรับ

ต้ังครรภ แทนมากยิ่งขึ้น แต มาตรฐานท างจริยธรรมทีก่าํหนดไว ก็ยังคงมุงที่จะคุ มครองป ระโยชน

สูงสุดของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเป นหญิงที่รับต้ังครรภ แทน คู สมรสที่ไมสามารถมีบุตร

ได และรวมถึงเด็กที่จะเกิดมาจากการรับต้ังครรภแทนน้ัน แมวาเด็กน้ีจะยังไมมีฐานะเป นผูปวยของ

แพทยน้ันกต็าม 

   1.2 ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย แหงอังกฤษ (Royal college of obstetricians and 

gynecologists)   
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    นอกเหนือไปจาก แพทย สมาคมแล ว ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย แหงอังกฤษเปน   

องคกรวิชาชีพอีกองคกรหน่ึงในอังกฤษที่พยายามออกคําแนะนําเกี่ยวกับการบําบัดรักษาภาวะมีบุตร

ยากให แกบุคคลากรทางการ แพทย ที่เกี่ยวข อง  และผูที่อยู ในภาวะมีบุตรยา กดวย ในป  ค.ศ.1983  

ราชวิทยาลัยฯ  ไดจัดต้ังคณะกรรมาธกิารจริยธรรมว าดวยการปฏสินธนิอก รางกาย    และการยาย

ฝากตัวออน (Ethics committee on in vitro fertilization and embryo replacement or transfer) ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน  แม คณะกรรมาธิการชุดนี้ยอมรับว าในบางกรณีจะมีข อ

บงชี้ทางการ แพทย ใหเห็นถงึ ความจําเปนในการรับต้ัง ครรภ แทนเพือ่ช วยบําบัดภาวะมีบุตรยากก็

ตาม แตการรับต้ังครรภแทนไดกอใหเกิดปญหาทั้งทางกฎหมายและผลกระทบต อจิตใจทั้งของหญิง

ที่รับต้ัง ครรภ แทนและของเด็กทีก่าํเนิดมา ดั งน้ันคณะกรรมาธิการชุดน้ีจึงเห็น วาไมควรมีการนํา

เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาใชในการรับต้ัง ครรภ แทน ตอมาในชวงป  ค.ศ.1998 ถึง ค.ศ.2000 

ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย แหงอังกฤษ ได ออกคําแนะนํามาด วยกนั 3 ฉบับ และต อมาเมือ่เดือน

กุมภาพันธ  ค.ศ.2004 ได มีการ ได ปรับปรุงและออกคําแนะนําอีกฉบับหนึ่งชื่อว า “Fertility: 

Assessment and treatment for people with fertility problems” คําแนะนําฉบับล าสุดน้ีครอบคลุมถึง

การใหคาํแนะนําแก แพทย ในการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากแทบทุกประเภทและทุกขั้น ตอน เชน 

ovarian stimulation, oocyte collection, sperm preparation, in vitro Fertilization, embryo transfer, 

intrauterine insemination (IUI), donor insemination, intracytoplasmic sperm injection (ICSI), 

gamete intrafallopian transfer (GIFT), zygote intrafallopian transfer (ZIFT), pronucleate stage 

tubal transfer (PROST) cryopreservation เปนตน นอกจากน้ัน คําแนะนําฉบับน้ียังมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการบําบัดรักษาโดย ใชกรรมวิธีปฏิสนธินอกร างกาย เช น ชวงอายุที่เห มาะสม จํานวนคร้ัง

ของการ ให บริการ และจํานวนตัวอ อนที่เหมาะสมในการ ใสเขาไปใน รางกายของ ผูหญิงน้ันด วย

อยางไรกต็าม    คําแนะนําฉบับนี้ ไดกลาวไวโดยชดัแจ งว า   ประเด็นที่มี ความขดัแยงเปนอยางมาก

ในปจจุบนั   3   เร่ือง คือ การบริจาคตัวอ อน (Embryo donation) การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม     

กอนยายตัวอ อนเข าไปในมดลูก (Preimplantation genetic diagnosis หรือ PGD) และการรับ

ต้ังครรภ แทน (Surrogacy) น้ันไมอยู ในขอบเขตของคําแนะนําฉบับนี้ แตเมื่อพิจารณาจากภ าพรวม

ของคําแนะนําฉบับนี้ท่ีโดยส วนใหญแลวมีการอ างถึงกฎหมาย Human fertilization and 

embryology act จึงอาจสรุปไดวาราชวิทยาลัยสูตินารี แพทย ของอังกฤษก็ไมไดคดัคานการวินิจฉัย

บนพืน้ฐานหลักการต าง ๆ ที่อยูในกฎหมายดังกล าวน้ีโดยชดัแจงไมวาจะเปนหลกัการทีก่าํหนด ให

หญิงที่ ให กาํเนิดเด็กเป นมารดาของเ ด็กน้ัน หรือหลักการที่กฎหมายน้ีเพิ่มเติมบทบัญญัติของ

กฎหมาย Surrogacy arrangement act ใหสัญญารับต้ังครรภแทนเปนโมฆะ 
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 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  แมวาแทบทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการรับต้ัง ครรภแทนแต

องคกรวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้ัง ครรภแทนเปนของตัวเอง

และแนะนําใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติดวย ในสวนนี้จะพิจารณาถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ   และ

ขอคิดเห็นที่เกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ แทนขององค กรวิชาชีพ 2 แหงคอื แพทยสมาคมแห งอเมริกา

และวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงอเมริกา 

  2.1 แพทยสมาคมแหงอเมริกา (American medical association) 

   แพทยสมาคมแหงอเมริกาไดออกประมวลจริยธรรม (Code of ethics) เพื่อใหแพทยถือ

เปนแนวปฏิบัติมาเป นเวลานานแล ว   และประมวลจริยธรรมน้ี ไดมีการแก ไขเปลีย่นแปลง ใหสอด

คลองกับมาตรฐานทางจริยธร รมและความเป นไปของสังคมอยู ตลอดเวลา ในป  ค.ศ.2000 แพทย

สมาคมแหงอเมริกาไดรับความเห็นของสภาวาดวยกจิการจริยธรรมและการยตุธิรรม  (Council on 

ethical and judicial affairs) และนําความเห็นดังกลาวมาบัญญัติเปนประมวลจริยธรรมที่ ใชบังคับอยู

ในปจจุบนั  

      การรับต้ัง ครรภ แทนเป นประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงที่ถูกบัญญัติไว ในประมวล

จริยธรรม โดยประมวลจริยธรรมฉบับนี้ยอมรับวา การรับต้ังครรภแทนโดยสวนใหญจะเปนการรับ

ต้ังครรภแทนโดยการฉีดเชื้อ ซึ่งหญิงที่รับต้ังครรภแทนจะเปนเจาของไขที่มีการปฏิสนธิซึ่งสงผลให

หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันมี ความ สัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็กที่เกิดมา แต แพทย สมาคมฯ ก็

ยอมรับวาในบางกรณีการรับต้ังครรภแทนก็อาจมีการใชเชื้ออสุจิของฝ ายชายผสมกับไขซึ่งมิใชเปน

ของหญิงที่รับต้ังครรภแทน และยอมรับวาการรับต้ังครรภแทนโดยสวนใหญมักจะมีการจ ายคาตอบ

แทนใหแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนเสมอ แพทยสมาคมฯ แสดงความกังวลวา การรับต้ังครรภแทนจะ

กอใหเกดิป ญหาทั้งดานจริยธรรม สังคม และกฎหมาย การรับต้ัง ครรภแทนอาจเปนการซื้อขายเด็ก 

ใช ประโยชน จากร างกายของหญิงที่มีฐานะยากจนเพื่อการต้ัง ครรภ  และความ ยินยอมในการับ

ต้ังครรภน้ันอาจไมไดเปนไปโดยความสมัครใจอยางแทจริง ตามความเห็นของแพทยสมาคมฯ หญิง

ที่รับต้ังครรภแทนอาจไดรับผลกระทบทางจิตใจเมื่อต องสงมอบเด็กที่ตนต้ัง ครรภมาน้ันใหแกผูอ่ืน

ในบางกรณี หญิงที่รับต้ัง ครรภน้ีอาจจะตัดสินใจทําแทงหรือปฏิ เสธที่จะส งมอบเด็กใหแกคูสมรส

ที่วาจาง และหากเด็กที่เกิดมาน้ันมีความพิการ คู สมรสที่วาจางหรือหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนน้ันกอ็าจ

ไมตองการรับเลี้ยงดูเด็กเลยก็ไดอยางไรก็ตาม แพทยสมาคมฯ ก็เห็นวา การรับต้ังครรภแทนอาจเปน

วิธีการสุดท ายที่จะช วยใหคู สมรสที่อยู ในภาวะมีบุตรยากสามารถมีบุตรซึ่งมี ความ สัมพันธ ทาง

พันธุกรรมกับตน ได  และโดยส วนใหญ การรับต้ัง ครรภ แทนกก็ อให เกิดประโยชน แก บุคคลที่
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เกี่ยวของทุกฝายและไมมีปญหาขอขดัแยงระหวางกันแตเมื่อพิจารณาจากความกงัวลดังกลาวขางตน    

แลวแพทย สมาคมฯ ก็ ยังคงมี ความ เห็นว า การรับต้ัง ครรภ แทนไมควรเป นไปโดยเสรี แตควรมี

มาตรการที่เหมาะสมในการคุ มครองสวัสดิภาพของเด็กและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ัน  ดังน้ัน

แพทยสมาคมจึงเห็นควร ใหการรับต้ัง ครรภ แทนเป นสิ่งที่ชอบด วยกฎหมาย แตหญิงที่รับต้ัง ครรภ

แทนซึ่งมี ความ สัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็กควรที่จะมีสิทธิปฏิเสธข อตกลงตามสัญญาที่ ใหสง 

มอบเด็ก ไดภายในระยะเวลาทีก่าํหนดภายหลงัการคลอดเด็กแล ว และในกรณเีช นน้ี การกาํหนด

อํานาจปกครองเด็กควรที่จะพิจารณาจาก ประโยชน สูงสุดของเด็กน้ัน  สําหรับกรณีการรับต้ัง ครรภ

แทนซึ่งหญิงที่รับต้ังครรภไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ก แพทยสมาคมเห็นว าเหตุผลที่จะ

สนับสนุน ใหหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนปฏิเสธข อสัญญาน้ันยัง ไมมีความ ชดัเจนนัก ดังน้ันในกรณี

เชนน้ี ทั้งสองฝายจึงไมควรที่จะมีสิทธิในการปฏิเสธไมปฏิบัติตามสัญญาน้ัน 

 

    2.2. วิทยาลั ยสูตินรีแพทย แหงอเมริกา (American college of obstetricians and 

gynecologists)  

    เมือ่ตนป  ค.ศ.2004 วิทยาลัยสูตินรี แพทย แหงอเมริกา ไดรวบรวม ความ เห็นและ

แนวปฏิบัติของสูตินรีแพทยมาไวในเอกสารชือ่ “จริยธรรมในสูตินรีวิทยา ” (Ethics in obstetrics and 

gynecology, 2nd edition) ในเอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวมแนวปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของ

สูตินรี แพทย ไว หลายเร่ืองด วยกัน และการรับต้ัง ครรภ แทนกเ็ป นประเด็นหน่ึงที่วิทยาลัยสูตินรี

แพทย ฯ ไดใหความสนใจเป นอยางยิ่ง วิทยาลัยสูตินรี แพทย ฯ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธ รรม

สําหรับแพทยที่เกี่ยวของกับการรับต้ังครรภแทนไวเปน 4 กรณีดวยกนัคอื  

     1) เมื่อมีการใหคาํแนะนําแกคูสมรสที่ตองการใหมีการรับต้ังครรภแทน 

     2) เมื่อมีการใหคําปรึกษาแกหญิงที่ตองการรับต้ังครรภแทน  

    3) เมื่อมีการใหบริการทางการแพทยแกหญิงในการรับต้ังครรภแทน และ  

    4) เมื่อให ความชวยเหลอืด านเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ที่นํามา ใชในการรับ

ต้ังครรภแทน ในสวนน้ีจะไดพิจารณาถึงมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวเปนลาํดับดังน้ี 

     2.2.1 เมื่อมีการ ให คาํแนะนําแก คู สมรสที่ต องการ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนเมือ่

ไดรับการติดต อเพื่อขอรับคําแนะนําจากคู สมรสที่ตองการใหมีการต้ังครรภแทนแพทย ควรที่จะให

คาํแนะนําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับต้ัง ครรภ แทนใหครบถวน ไมวาจะเปนประเด็นด านกฎหมาย

หรือจริยธรรม รวมถงึอันตราย ประโยชน  และทางเลอืกอ่ืน  ๆ ที่เป นไปไดดวย และ แพทย ที่ไมมี

ความเชี่ยวชาญในประเด็นเหลาน้ีควรที่จะสงผูขอคําปรึกษาไปยังแพทยอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญแทน 
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     ในการ ให คําปรึกษาน้ัน แพทย ก็ควรที่จะ ใหคาํแนะนําว าการรับต้ัง ครรภ แทนมี

ความเสี่ยงหลายประการด วยกนั ดังน้ันก ารรับต้ังครรภ แทนควรกระทําในกรณีที่คู สมรสน้ันอยู ใน

ภาวะมี บุตรยากหรือมีป ญหาด านสุขภาพเท าน้ัน การรับต้ัง ครรภ แทน ไมควรกระทําเพื่อ ความ

สะดวกของหญิงที่ตองการมีบุตรเท าน้ัน และ แพทย ที่ไมตองการเกี่ยวข องกับการรับต้ัง ครรภแทน

ยอมมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข ามีสวนร วมใด  ๆ ในการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน ไมวาจะเป นเหตุผล

สวนตัวด านศีลธรรมหรือทางการ แพทย ก็ตาม หากสูตินรี แพทย คนใดตัดสนิใจทีจ่ะ ให ความ

ชวยเหลอืแกการรับต้ังครรภแทนน้ันแพทยนั้นควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปน้ี 

      - แพทย น้ันต องมั่นใจว าคูสมรสแล ะหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ัน ไดผาน

กระบวนการที่เหมาะสมในการคัดกรองแล ว กระบวนการคัดกรองนี้ควรประกอบด วยการศึกษา

ภาวะความมีบุตรยาก การศึกษาภาวะ ความสมบูรณของรางกายหรือทางการ แพทย  และการศึกษา

วิเคราะหผลกระทบทางจิตใจ 

      - จะตองมีการใหคําปรึกษาทางสุขภาพจิตกอนเร่ิมกระบวนการการรับต้ัง ครรภ

แทนเพือ่ใหคูสมรสและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว และเพื่อที่จะวิเคราะห ถึงอันตรายใด  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก ทั้งสองฝาย รวมถึงเด็กที่จะเกิด มา

ดวย 

      - หากเปนไปได การรับต้ั งครรภแทนน้ันควรมกีารสอดส องดูแลโดยองค กร

เอกชนที่ ไม แสวงหากําไรซึ่งมี ความนาเชือ่ถอืเช นเดียวกับองคกรที่จัดการการรับเด็กเป นบุตรบุญ

ธรรม และแพทยน้ันตองเชื่อมั่นไดวาองคกรดังกลาวน้ันเปนองคกรที่เปนที่ยอมรับทั้งทางการ แพทย

และศีลธรรมซึ่งไดจัดต้ังขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน 

      - แพทย ควร ได รับค าตอบแทนเฉพาะเพียงค าตอบแทนในการ ใหบริการ

ตามปกติเทานั้นการรับคาตอบแทนอ่ืน ไมวาจะเปนคาตอบแทนในการจัดการหรือการจัดส งการรับ

ต้ังครรภแทนไปใหองคการใหควบคมุดูแลน้ัน ถอืวาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม 

      - แพทย ไมควรทีจ่ะดําเนินการ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนในเชิงพาณิชย ที่มี

แนวโนมวาจะมีการแสวงหาประโยชนจากหญิงที่รับต้ังครรภแทนในทางทีไ่มชอบ 

      - สูตินรีแพทย ควรแนะนําใหคูสมรสที่ตองการมีบุตรทํา การเจรจาเงือ่น ไขและ

ขอตกลงในกรณตี าง  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเปนการล วงหน าเงือ่น ไขและ

ขอตกลงในกรณีต าง ๆ เหล านี้ควรประกอบด วย พฤติกรรมต าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต อสุขภาพ

ระหว างการต้ัง ครรภ  การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมก อนคลอด ความ สามาร ถและ ความ

ประสงค ที่จะต้ังครรภ จนกว าจะมีการคลอดเด็กเมื่อกรณีปรากฏวาคู สมรสฝ ายหนึ่งตาย  หรือมีการ
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หยาขาดระหวางการต้ังครรภแทนเมื่อเด็กเกิดมามีความพิการ หรือหญิงที่รับต้ัง ครรภปฏิเสธที่จะสง

มอบเด็กตามข อตกลง และเมื่อมีขอโต แยงเกี่ยวกับอํานาจปกครองเด็ กในกรณีที่ ใชเชื้ออสจุขิองคู

สมรสฝายชายในการปฏิสนธิ     ตลอดจนเงือ่น ไขในการจดทะเบยีนเด็กน้ันเป นบุตรตามกฎหมาย

สูตินรีแพทยควรแนะนําใหมีการบันทึกเงื่อนไข   และขอตกลงในกรณตีาง ๆ เปนหนังสอื   เพือ่เป น 

พยานหลกัฐานแสดงเจตนาทีช่ดัแจงของทุกฝาย และเพื่อคุมครองประโยชนของเด็กที่จะเกิดมาด วย 

ในการน้ีทุกฝายควรมีทนายความอิสระของฝายตนเองดวย 

       - คาตอบแทนที่จ ายให แก หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันควรกาํหนดมาจาก

ระยะเวลาของกระบวนการรับต้ัง ครรภ แทน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และค าสญูเสยีโอกาสในการ

ทํางานของหญิงที่ รับต้ังครรภ แทนเทาน้ัน คาตอบแทนเช นวาน้ีไมควรกาํหนดจาก ความสาํเร็จของ

การต้ังครรภหรือความสมบูรณทางสุขภาพของเด็กที่เกิดมานั้น 

      - หากเปนไปได แพทย ควรเขารวมหรือใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยใด  ๆ 

ที่มีวัตถุประสงคในการศึกษาผลกระทบของการรับต้ังครรภแทน 

    2.2.2 เมื่อมีการ ให คําปรึกษาแก หญิงที่ต องการรับต้ัง ครรภ แทนเมื่ อมีการขอรับ

คําปรึกษาจากหญิงที่ตองการรับต้ังครรภแทนผูอ่ืน แพทยควรที่จะใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับผลกระทบ

ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ไมวาทางกฎหมายหรือศีลธรรม โดยเฉพาะอย างยิ่งแพทยควรจะเชื่อมั่น ไดวา

หญิงน้ันไดมีการพิจารณาเงื่อน ไข และขอตกลงต าง ๆ ในการทําสัญญารับต้ังครรภ แทนเปนอยางดี

โดยมีทนายความอิสระใหคาํแนะนําแลว นอกจากน้ันแพทยควรปฏิบัติดังตอไปน้ี คือ 

      - เพือ่เป นการหลีกเลี่ยง ความ ขดัแ ยงด านผลประโยชน  แพทย ที่ทําการ

บําบัดรักษาคูสมรสที่มีบุตรยากไมควรเกลี้ยกลอมหรือใหความสะดวกแกหญิงใดในการรับต้ัง ครรภ

แทนผูอ่ืน 

     - แพทยน้ันตองมัน่ใจวาคูสมรสและหญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ันไดรับคําปรึกษา

และผานกระบวนการที่เหมาะสมในการคัดกรองแล ว และจะตองมีการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต

เพื่อใหหญิงน้ันทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอน 

     - แพทย ซึ่งให บริการแก ตัวแทนในการจัดการ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนควร

ทราบถึงนโยบายของตัวแทนนั้นเป นอย างดี และควรปฏิเสธ ไมใหบริการแก ตัวแทนใด  ๆ ที่มี

นโยบายขัดกับคําแนะนํานี ้

     - คาตอบแทนที่จ ายใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันควรกาํหนดมาจาก

ระยะเวลาของกระบวนการรับต้ัง ครรภ แทน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และค าสญูเสยีโอกาสในการ

ทํางานของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเท าน้ัน คาตอบแทนเช นวาน้ีไมควรกาํหนดจาก ความสาํเร็จของ
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การต้ัง ครรภ หรือ ความ สมบูรณ ทางสุขภาพของเด็กที่เกิดมานั้น แพทย ควรหลีกเลี่ยงที่จะเข าไป

เกี่ยวข องการรับรับต้ัง ครรภ แทนเชิงพาณิชย ทีม่แีนวโ นมว าจะมีการ ใชประโยชน จากหญิงน้ัน

ในทางมิชอบ และ แพทย มหีนาที่ตองพยายามหาขอมลูต าง ๆ เกีย่วกบัการแสวงหา ประโยชน โดยมิ

ชอบใหไดมากที่สุดเพือ่เปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการใหบริการน้ัน แพทยซึ่งไดรับ

ทราบข อมลูว ามีการแสวงหา ประโยชน จากหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนโดยมชิอบมหีน าที่ตอง

ปรึกษาหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข องทุกฝ าย และอาจเลอืกทีจ่ะโอน ความดูแลในการใหบริการน้ันไป

ยังผูอ่ืนได 

    2.2.3 เมื่อมีการใหบริการทางการแพทย แกหญิงในการรับต้ัง ครรภแทนเมื่อการรับ

ต้ังครรภ แทนเกดิขึน้แล วและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ันไดรับบริการทางการ แพทย  สูตินรีแพทย

จะตองเชื่อมั่นไดวาหญิงน้ันไดทราบและเขาใจถึงเงื่อนไขและขอตกลงต าง ๆ ในสญัญารับต้ังครรภ

แทนเปนอยางดีแลว หากสติูนรีแพทยเห็นวาเงือ่นไขและขอตกลงนั้นขัดกับสํานึกในวิชาชีพของตน 

แพทยน้ันยอมสามารถปฏิเสธไมรับหญิงน้ันเป นผูปวยในความดูแลได แตหากแพทยน้ันรับที่จะให

บริการแก หญิงน้ันแล ว การปฏิบัติต อหญิงน้ันต องเปนเช นเดียวกับหญิงที่ต้ัง ครรภ คนอ่ืน โดย ไม

คํานึงถึงวิธีการในการต้ังครรภน้ัน และแพทยควรปฏิบัติดังน้ี 

      - ภารกิจของสูตินรี แพทย น้ันตองเ ปนไปเพื่อ ความ ผาสุกของหญิงน้ัน และ

รวมถงึเด็กในครรภ ดวย และหากแพทย น้ันไมเต็มใจทีจ่ะใหบริการ ก็ควรที่จะส งตัวหญิงน้ันไปให

แพทยอ่ืนตอไป 

     - เมือ่ต องได รับความยินยอมในการบําบัดรักษาทางการ แพทย ใด ๆ หญิงที่

ต้ังครรภแทนจะตองเปนบุคคลเพียงคนเดียวในการใหความยินยอมน้ัน 

     - ขอตกลงต าง  ๆ ในสัญญารับต้ังครรภ แทนจะต องไมสงผลใด  ๆ ตอการ

ใหบริการทางการ แพทย แกหญิงน้ัน และแพทย จะตองใหคําแนะนําที่เป นประโยชนสงูสดุแกหญิง

น้ัน รวมถึงเด็กในครรภ โดยไมตองคํานึงถึงขอตกลงในสัญญารับต้ังครรภแทน 

     - ขอมูลทางการแพทยเกี่ยวกับการต้ังครรภของหญิงน้ันจะตองเก็บรักษาไว เปน

ความลับ คูสมรสที่ใหมีการรับต้ังครรภ แทนจะเข าถึงขอมูลน้ีไดตอเมือ่ไดรับความยินยอมจากหญิง

ที่ต้ังครรภน้ัน 

     - สูตินรี แพทย ควร ให ความ ชวยเหลือในการพัฒนานโยบายของสถาน

ประกอบการทางการแพทยเกี่ยวกับกรณีตาง ๆ ที่มีการรับต้ังครรภแทนเขาไปเกี่ยวของดวย 

    2.2.4 เมื่อใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ที่นํามาใชในการรับ

ต้ังครรภ แทนในการ ใหบริการทางการ แพทย ที่เกี่ยวข องกับการรับต้ัง ครรภแทน แพทยผูเชี่ยวชาญ
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ดานการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากควรที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

แพทย ดังกล าวต องมั่ นใจ ได วาคู สมรสที่ต องการมีบุตรและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ัน ได ผาน

กระบวนการที่เหมาะสมในการคัดกรองแล ว รวมทั้ง ตองไดรับการ ใหคําปรึกษาด านสุขภาพจิต

กอนที่จะเร่ิมกระบวนการในการต้ังครรภน้ัน และในการน้ีมีคําแนะนําเพิ่มเติมดังน้ีคือ 

     - แพทย ที่ใหบริการโดยใชกรรมวิธีผสมเทียมโดยการฉีดเ ชื้อหรือการปฏิสนธิ

นอกรางกายจะต องมีความสัมพันธ ทั้งกับคู สมรสที่ตองการมีบุตรและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน แต

บุคคลทั้งสองฝายควรที่จะมีที่ปรึกษาและตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระทั้งสองฝายและหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนควรทีจ่ะไดรับการดูแลจากสูตินรีแพทยซึ่งไมมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับคูสมรส

ที่ตองการมีบุตรน้ัน 

     - แพทย ซึ่งใหบริการแก ตัวแทนในการจัดการ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนควร

ทราบถึงนโยบายของตัวแทนนั้นเป นอย างดี และควรปฏิเสธ ไมให บริการแก ตัวแทนใด  ๆ ที่มี

นโยบายขัดกับคําแนะนํานี ้

       - แพทยผูเชี่ยวชาญในการบําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากควรเข ารวมในการศึกษา

วิจัยใด ๆ  ที่มีวัตถุประสงคในการศึกษาผลกระทบของการรับต้ังครรภแทนจะเห็นไดวา วิทยาลัยสูติ

นรีแพทย แหงอเมริกา ได กําหนดมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภแทนไวอยางเขมงวด

และครอบคลุมการ ให บริการทางการ แพทย ไว ทุกขั้น ตอนโดยเฉพา ะอย างยิ่ง ตามมาตรฐาน

จริยธรรมน้ี ไดกาํหนดไว โดยชดัแจ งวาหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจะเป นบุคคลเดียวเท าน้ันที่มีอํานาจ

ตัดสนิใจใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับการต้ัง ครรภ น้ัน และพยายามที่จะกําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของทั้งสอง

ฝายไม วาจะเปนคูสมรสที่ต องการมีบุตรและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนตางต องมีที่ปรึกษาทางการ

แพทยและที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระตอกนัเพือ่ปองกันมิใหมีการขัดแยงซึ่งผลประโยชนดวย 

  3. ประเทศอินเดีย 

    ประเทศอินเดียกว าทศวรรษที่ผานมา การจางแรงงานภายนอก  (Outsourcing) และ

ศูนยบริการลูกคา (Call center) ถือเปนแหลงธุรกิจที่นําเขาเงินตราตางประเทศจํานวนมหาศาล แต

ในชวงสามปที่ผานมานั้น  อีกภาคสวนของตลาดที่กําลังทํารายไดเกิน ความคาดหมายคือการรับจาง

ต้ังครรภแทน (Surrogacy) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา การอุมบุญ ซึ่งสามารถทําเงินรายไดสะพัดอยู

ราว 20,000 ลานรูปตอป  แตการกระทําดังกลาว กลับเต็มไปดวยชองวางทางกฎหมาย และปญหา

ทางจริยธรรม  ซึ่งรัฐบาลของอินเดียเอง ก็ไดสรุปรางกฎหมาย ใหมที่คาดวาจะชวย วางระเบียบและ

ลดความลอแหลมทางจริยธรรมในธุรกิจทางการแพทยดังกลาวดวย  
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  การจางต้ังครรภแทนในอินเดียจุดประเด็นทางขอกฎหมาย และจริยธรรมมาเปนระยะ  

หน่ึง โดยรายแรกเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปกอน เปนกรณีของเนียระมาลา เทวี  หญิงชาวปญจาบที่รับจางอุม

บุญใหกับนายจางเพื่อหาเงินมารักษาสามีที่พิ การ กรณีน้ันแมจะกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณในวง

กวาง แตเปนผลใหสังคมยอมรับการจางต้ังครรภแทนอยูเงียบ  ๆ จนกระทั่ง ในป 2002 กฎหมาย

อินเดียอนุญาตอยางเปนทางการ ใหผูหญิงรวมถึงหญิงที่ยังไมแตงงาน สามารถต้ังครรภแทนผูอ่ืนได 

ไมวาจะเปนการอาสาหรือในรูปของการวาจาง  อีกกรณีหน่ึงที่กลายเปนขาวครึกโครมก็คือ  รายของ

หญิงอินเดียที่ต้ังทองแทนลูกสาวตนเอง  ซึ่งไปต้ังรกรากอยูที่อังกฤษและใหกําเนิดหลานแฝด ในป 

2004 จากกรณีที่เปนขาวเหลาน้ี  ประกอบกับตลาดการทองเที่ยวทางการแพทยที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย 

ในชวง 4-5 ปที่ผานมา  ทําใหคูแตงงานชาวตางชาติที่มีบุตรยากหรือไมสามารถมีบุตรไดพากัน

เดินทางมารับการรักษาในอินเดีย สวนใหญมาจาก อังกฤษ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เกาหลี  

รวมถึงชาวอินเดียที่มีภูมิลําเนาอยูในอังกฤษและอเมริกา โดยแตเดิมน้ันการบริการสวนใหญเปนการ

ทาํปฏสินธ ิในหลอดแกว (In vitro fertilization-IVF) ทั้งแบบที่ใชไขและสเปรมของพอแม และ

แบบที่ใชไขหรือสเปรมจากผูบริจาค  โดยฝายหญิงจะเปนผูต้ังครรภเอง  จนเมื่อลมเหลวหลายคร้ัง 

หรือมีการตรวจสอบโยชัดเจนแลววาฝายหญิงมีปญหาที่มดลูก  แพทยกจ็ะแนะนําให ใชการต้ังครรภ

แทน แตปจจุบันมีแพทยจํานวนไมนอย  ที่หากเห็นวาคนไขพรอมจาย จะตัดลดขั้น ตอน โดยการ

แนะนําใหเลือกการต้ังครรภแทนแตตน  

  ดร .อนิรุทธ มัลปานี ซึ่งเปดคลินิกใหคําปรึกษาแกผูมีบุตรยากในเมืองมุมไบให

ความเห็นวา ปกติการต้ังครรภแทนจะใชในกรณีที่ผูหญิงไมมีมดลูก  หรือมีปญหาเกี่ยวกับมดลูกจริง  

ๆ และควรเปนทางเลือกสุดทาย ซึ่งจากสถิติในอินเดียแลว  ในการทาํปฏสินธใินหลอดแกว 30,000 

คร้ัง จะมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน ที่จําเปนตองหันไปพึ่งการต้ังครรภแทน  แตทุกวันน้ีทํากันมากเกิน 

และสวนมากทําในคนไขที่ยังไมมีความจําเปน เพียงเพราะแพทยอยากไดเงิน  

  นอกเหนือจาก ความ เชี่ยวชาญของแพทยในอินเดียเกี่ยวกับวิทยาการดานการเจริญ

พันธุ ซึ่งแตไหนแตไรถือเปนเร่ือง ใหญของครอบครัวชาวอินเดีย  ปจจัยสําคัญที่ทําใหการอุมบุญ

เพิ่มขึน้ในชวง 3-4 ปมาน้ี คือ คาใชจายที่ถูกก วา บริการจัดหาผูรับต้ังครรภที่แสนสะดวก  และ

โอกาสวางไขผสมแลวในครรภของหญิงผูรับไดถึง 5 ใบ ซึ่งเปอรเซ็นต ความสําเร็จยอม  สูงกวา 2 

ใบที่เปนมาตรฐานในอังกฤษและยุโรป รวมถึงชองวางของกฎหมายดวย  

   สําหรับคาใชจายในการต้ังครรภแทนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลยี  จะอยู

ระหวาง 55,000-65,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ลาน รูป ขณะที่คาใชจายในอินเดียอาจอยู

ระหวาง 5 แสน ถงึ 1 ลานรูป ขึ้นกับลักษณะของแพ็กเกจ ซึ่งปกติจะรวมคาใชจายทั้งหมดพรอมต๋ัว
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เคร่ืองบินไปกลับ  2 เที่ยวสําหรับคูสามีภรรยา และโรงแรม ที่พักระดับหาดาว  ตัวอยางเชน ราชและ

โรหิณี คูสามีภรรยาชาวอินเดียนจากอังกฤษ เลาวา พวกเขาใชเวลากวาหกปกับ ความพยายามที่จะมี

ลูก และหมดเงนิไปกวา 4.5 ลานรูปกับบรรดาคลินิกในอังกฤษ  แตที่อินเดียเขาจายแกหญิงที่รับ

ต้ังครรภเพียง 1.5 แสนรูป เมื่อรวมกับคาใชจายอ่ืน  ๆ ก็ไมถึงหาแสน  แตพวกเขากําลังจะบินกลับ

อังกฤษพรอมกับบุตรที่รอมานาน  อีกกรณีที่ นาสนใจคอื โจนาธานและโยอาฟคู รักรวมเพศ จาก

อิสราเอล  ซึ่งกฎหมายของอิสราเอลอนุญาต  ใหคูที่เปนเพศเดียวกันสามารถรับอุปการะบุตรบุญ

ธรรมได  แตไมสามารถจางหรือขอใหใครต้ัง ทองแทนได  พวกเขาจึงเลอืกมาอินเดียเพือ่หาคนรับ

ต้ังครรภ โดยใชสเปรมจากโจนาธานและไขจากผูบริจาค กระบวนการทั้งหมดใชเวลาไมถึงหนึ่งป  

พวกเขาก็ไดลูกกลับไปสมใจ กรณีของคูที่เปนเพศเดียวกัน  มีเพียงคลินิกบางแหงเทาน้ันที่ยอม

ใหบริการต้ังครรภแทน สําหรับผูหญิงอินเดียที่รับจางต้ังครรภน้ัน ตามขอแมทั่วไปพวกเธอจะตองมี

บตุรของตนเองกอนแลว  เพื่อปองกันปญหา ความผูกพันทางใจตอเด็กในทอง และมีประสบการณ

ในการดูแลตนเอง  คาตอบแทนที่ไดรับมักอยูระหวาง 1.5-6 แสนรูป หรือเทากับรายไดของแรงงาน

ในชนบทในเวลา 10 ป ซึ่งเหตุผลสวนใหญของผูหญิงที่มารับจางต้ังครรภตางมีเหตุผลดานการเงิน

เปนแรงจูงใจ  บางหวังจะเก็บเงินไวปลูกบาน ใหม ใหสามีทําทุนเปดธุรกิจเปนทุนการศึกษาใหลูก  

จนถึงเปนคาสินสอดสําหรับ แตงงานลูกสาว ระหวางต้ังทองพวกเธอมักตองยายออกจากชุมชนเดิม

เปนการชั่วค ราวเพื่อเลี่ยงคําครหาที่ผานมา การปราศจากซึ่งกฎหมายวาดวยการต้ังครรภแทนของ

อินเดีย ดานหน่ึงอาจเปดชองใหเกดิการเฟองฟูจนแทบจะกลายเปนธุรกิจเต็มรูป ขณะเดียวกนัปญหา

และความ สับสนในเร่ืองของการแจงเกิด สัญชาติ และการทําเอกสาร  สําคัญตาง  ๆ เพื่อรับเด็ก

กลับไปเลี้ ยง ไดกอความเวียนหัวใหแกบรรดาพอแมชาวตางชาติมานับคูไมถวน  อยางกรณีของ

ทารกชาวญ่ีปุนชื่อ มันจิ  ที่บิดามารดาของมันจิเดินทางมาอินเดียเพื่อใชบริการต้ังครรภแทนเมื่อ

ปลายปกอน ตอมาในเดือนมิถุนายน คูสามีภรรยาตกลงใจหยาขาดจากกันและฝายภรรยาไมตองการ

บุตรอีกตอไป  ตอมาบิดาของมันจิเดินทางมารับลูกสาวตามกําหนด  ซึ่งตามกฎหมายที่มีอยูใน

ขณะนั้น เขาจะตองขอรับอุปการะลูกสาวของตนเองเปนบุตรบุญธรรม แตไมสามารถกระทําได  

เพราะกฎหมายอินเดียไมอนุญาตใหผูรับบุตรบุญธรรมเปนชายโสด และไมยอมรับการพิสูจน  

สายเลือดทางพันธกุรรม (DNA)  

  สําหรับรางกฎหมายวาดวยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ หรือ ART Bill (Assisted 

reproductive technologies bill) ที่คาดวาจะเปนญัตติเขาสูที่ประชุมสภา มีประเด็นสําคัญ อาทิ  หญิง

รับอุมบุญไมสามารถเปนผูบริจาคไขใหในเวลาเดียวกัน ตองมีอายุ 21 ปขึ้นไป และตองไมเปนญาติ 

กับผูที่จะต้ังทองให การวาจางตองทําเปนหนังสือสัญญา  ชาวตางชาติที่เขามาใชบริการจะตอง
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ลงทะเบียนชื่อและ ความจํานงกับสถานทูตของตน  หามผูหญิงต้ังครรภแทนผูอ่ืนมากกวา 3 คร้ัง 

คลินิก หรือแพทยที่ดําเนินการใหคนไขใชการต้ังครรภแทนทั้งที่สามารถต้ังครรภไดตามปกติ  จะถกู

ยึดหรือระงับใบอนุญาตทางวิชาชีพ เปนตน ซึ่งคณะทํางาน  ดานสิทธิผูหญิงและผูบริโภคหลายฝาย

มองวา  รางกฎหมายนี้เปนเพียง ความ พยายามที่จะขจัดชองวางที่เคยเปน ความ ยุงยากคลุมเครือ  

มากกวามีเจตนารมณที่จะปองกันการหาประโยชนและปกปอง สิทธิของหญิงรับต้ังครรภและคนไข  

หรือปองปรามไมใหวิทยาการทางการแพทยแขนงนี้กลายเปนเ คร่ืองมือในการทําธุรกิจแบบเต็มรู ป 

ซึ่งคลายกับสถานการณปจจุบันของประเทศไทยที่ยังตองรอดูวากฎหมายในเร่ืองนี้ จะออกมา

คุมครองไดมากนอยเพียงใด 

 

 

 


