เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๐ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศแพทยสภา
ที่ ๙๕ (๙)/๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค
การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝาก หรือรับบริจาค
หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค
เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๘) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่
เกิ ดโดยอาศั ยเทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญพั นธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการแพทยสภา
จึ ง ได้ อ อกประกาศโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค
การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
ที่รับฝากหรือรับบริจาคเนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค
หรื อ การทํ า ให้ สิ้ น สภาพของตั ว อ่ อ นที่ รั บ ฝากหรื อ รั บ บริ จ าคเนื่อ งมาจากการดํ า เนิน การใช้ เ ทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์”
ข้อ ๒ การรับฝาก รับบริจาค การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
ที่รับฝากหรือรับบริจาค หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือ รับบริจาค ต้องทําภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ การรับฝาก รับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน หรือทําให้
สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
แพทยสภา
๒.๒ ห้ามซื้อ เสนอซื้อ ขาย นําเข้า หรือส่งออกอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
๒.๓ ห้ามการโฆษณาว่ามีอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนเพื่อให้หรือเพื่อการบริจาค
๒.๔ ตั ว อ่ อ นถื อ เป็ น สิ ท ธิ ข องสามี แ ละภริ ย าที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายร่ ว มกั น ดั ง นั้ น
การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน การเก็บรักษา การทําให้สิ้นสภาพ จึงเป็นการเลือก
และตัดสินใจของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นร่วมกัน เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓ วิธีการรับฝาก รับบริจาค อสุจิ ไข่หรือตัวอ่อน
๓.๑ ผู้ฝากหรือผู้บริจาคอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อนลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม
ในการฝากให้เก็บรักษาหรือบริจาคอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อน
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๓.๒ มีการตรวจผู้ฝากหรือผู้บริจาคอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน เพื่อป้องกันการถ่ายทอด
โรคติดต่อ เช่น เอชไอวี ตับอักเสบและซิฟิลิส เป็นต้น
๓.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา จัดทําระบบข้อมูล
ในการเก็บรักษาและการบริจาคให้สามารถตรวจสอบติดตามการนําไปใช้ได้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
๓.๔ มีระบบการเก็บรักษาที่แยกกันชัดเจนในกรณีที่มีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ข้อ ๔ การรับฝากไข่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๔.๑ การเก็บแช่แข็งไข่ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปปฏิสนธิกับอสุจิของสามี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
๔.๒ การเก็บแช่แข็งไข่ของตนเองก่อนการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือการรักษาอื่น
ที่อาจเป็นอันตรายต่อรังไข่
ข้อ ๕ การรับบริจาคไข่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ห้ามนําไข่ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
๕.๒ ผู้บริจาคไข่ต้องมีอายุระหว่าง ๒๐ ถึง ๓๕ ปี และผ่านการตรวจประเมิน
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
๕.๓ ผู้บริจาคไข่ต้องมีหรือเคยมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องมีหนังสือยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
๕.๔ ผู้รับบริจาคไข่ต้องเป็นผู้มีสัญชาติเดียวกันกับผู้บริจาค
๕.๕ ห้ามผู้รับบริจาคไข่ใช้ไข่จากผู้บริจาคมากกว่า ๑ คน ในแต่ละรอบการรักษา
๕.๖ ผู้บริจาคไข่ให้บริจาคไข่ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
ข้อ ๖ การรับบริจาคอสุจิต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๖.๑ ห้ามนําอสุจิไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
๖.๒ ผู้บริจาคอสุจิต้องมีอายุระหว่าง ๒๐ ถึง ๔๕ ปี และผ่านการตรวจประเมิน
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
๖.๓ ผู้บริจาคอสุจิสามารถบริจาคอสุจิได้เฉพาะกรณีที่เมื่อบริจาคแล้วมีการตั้งครรภ์
จนได้บุตรไม่เกิน ๑๐ ครอบครัว ในกรณีที่มีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บริจาคอสุจิต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๗ การรับบริจาคตัวอ่อนต้องเป็นไปตามข้อ ๕ ของประกาศแพทยสภาที่ ๙๕ (๔)/๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน
หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
ข้อ ๘ กําหนดระยะเวลาการเก็บอสุจิ ไข่ และตัวอ่อนไม่ต่ํากว่า ๕ ปี ยกเว้นมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๙ ในกรณีสถานพยาบาลที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ยุติการให้บริการเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือยุติการดําเนินการ
สถานพยาบาลให้ผู้ ดํ า เนิ น การสถานพยาบาลติ ด ต่ อ และส่ ง มอบตั ว อ่ อ น อสุ จิ หรื อ ไข่ ที่ แ ช่ แ ข็ ง ไว้ ใ ห้
สถานพยาบาลอื่นที่ขึ้นทะเบียนและรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๐ กรณีการใช้ตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์แทนที่ได้ดําเนินการก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้
และได้แจ้งต่อราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ข้อ ๑๑ ให้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

