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1.1 ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓) (ช) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม          
พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

*ข้อ ๓  ต้ังแต่วันใช้ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สืบไป ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๖ 
(๒) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 
(๓) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๔) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 
(๕) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๔ 
(๖) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ 
(๗) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
 
 
 
 
 

 

 *ข้อ 3 แก้ไขโดย ข้อ 3 ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒ )       
พ.ศ.๒๕๕๐ 

 



 

๒ 
 

 
หมวด ๑ 
บทนิยาม 

 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้   

“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การ
บ าบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบ าบัดโรค 

หรือเพื่อระงับความรู้สึกและหมายความรวมถึงการกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยา หรือสสาร 
การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้เพื่อการคุมก าเนิด การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย 

“โรค” หมายความว่า ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความ
ความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย 

“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

“การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์” หมายความว่าการศึกษาวิจัย และการทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่
กระท าต่อมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายของมนุษย์ด้วย 
 “คณะกรรมการด้านจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น
เพื่อท าหน้าที่ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 
 “แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์” หมายความว่า แนวทางหรือหลักเกณฑ์
ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ เช่น ปฏิญญาเฮลซิงกิ และแนวทางฯ ที่แต่ละ
สถาบันก าหนด เป็นต้น 
 “จรรยาบรรณของนักวิจัย” หมายความว่า จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ 
 "โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระท าอย่างใด ๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมาย เพื่อประโยชน์ของตน 

"สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 

"โฆษณาสถานพยาบาล" หมายความถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
ภาพ เครื่องหมาย หรือกระท าอย่างใด ๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมาย เพื่อประโยชน์ของสถานพยาบาล 

 
 
 



 

๓ 
 

 
"การปลูกถ่ายอวัยวะ" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือ

เปลี่ยนอวัยวะ ต่อไปนี้คือ หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน ไต และอวัยวะอ่ืนตามที่แพทยสภาประกาศก าหนด 
*"ผู้บริจาค" หมายความว่า บุคคลผู้บริจาคอวัยวะของตน เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ และให้หมายความ

รวมถึงบุคคลผู้บริจาคเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตหรือบริจาคโลหิตจากรก เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต
ให้กับผู้อ่ืน 

“การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต” หมายความว่าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต จากไขกระดูก กระแสโลหิตหรือ โลหิตจากรก  

”ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า อาหาร ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้ โทษที่ใช้
ในทางการแพทย์ เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสิ่ง
อ่ืนใดที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ตามที่แพทยสภาก าหนด  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและให้หมายความรวมถึง
ผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย 
 

หมวด ๒ 
หลักทั่วไป 

 
ข้อ ๕  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของ

บ้านเมือง 
ข้อ  ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติ

ศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
ข้อ  ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง  
 

หมวด ๓ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 
 ข้อ  ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน 
 

 *"ผู้บริจาค"แก้ไขโดย ข้อ 4 ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 
๒ ) พ.ศ.๒๕๕๐ 



 

๔ 
 

 
 
 ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้อื่น 
 ข้อ ๑๐ การโฆษณาตามข้อ ๘ และข้อ ๙  อาจกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือในการประชุมวิชาการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 (๒) การแสดงผลงานในหน้าที่ หรือในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 (๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการค้นพบวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการรักษา
โรคซึ่งเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์เพื่อการศึกษาของมวลชน 

(๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือมูลนิธิ 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแสดงข้อความ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน 

ที่ส านักงานได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ นามสกุล และอาจมีค าประกอบชื่อได้เพียงค าว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิง อภิไธย ต าแหน่งทาง

วิชาการ ฐานันดรศักด์ิ ยศ และบรรดาศักด์ิ เท่านั้น 
(๒) ชื่อปริญญา วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอ่ืน ซึ่งตนได้รับ มาโดยวิธีการ

ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ของแพทยสภาหรือสถาบันนั้น ๆ 
(๓) สาขาของวิชาชีพเวชกรรม 
(๔) เวลาท าการ 
ข้อ ๑๒  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ต้ัง

ส านักงาน  หมายเลขโทรศัพท์ และหรือข้อความที่อนุญาตในหมวด ๓ ข้อ ๑๑ เท่านั้น 
ข้อ ๑๓  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สามารถแจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้  แต่ต้องไม่เป็นการสื่อไปในท านอง
โฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง หลอกลวง หรือท าให้ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการ  และในการแจ้งสถานที่ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน 

ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี มิให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ
ตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรู้ความสามารถ  
 

 
 
 



 

๕ 
 

หมวด ๔ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 
 ข้อ ๑๕  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด
ในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่มีอยู่ 
 ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม เพื่อ
ผลประโยชน์ของตน 

ข้อ ๑๘  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ หรือรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทน เนื่องจากการรับ หรือ
ส่งผู้ป่วยเพื่อรับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม หรือเพื่อการอ่ืนใด  

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ 
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ 
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน 

 ข้อ ๒๒  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ข้อ ๒๓  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย 
ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่สั่ง ใช้ หรือสนับสนุนการใช้ยาต ารับลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์

การแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย ์ 
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ความเห็นโดยไม่สุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม 
ข้อ ๒๗  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งตน

ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามหน้าที่ 

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ ผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย 
เมื่อได้รับค าขอร้อง  และตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ เว้นแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็น
อันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 

ข้อ ๒๙  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ใช้ หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม     หรือ 
วิชาชีพใด ๆ ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย  

 
 
 

 



 

๖ 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชพี  

 
ข้อ ๓๐  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติเคารพในศักด์ิศรีซึ่งกันและกัน 
ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน 
 
ข้อ ๓๒  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

 
หมวด ๖ 

การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  
 

ข้อ ๓๓  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของผู้ร่วมงาน  
ข้อ ๓๔  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๓๕  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน  

 
หมวด ๗ 

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 
 ข้อ ๓๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต้องไม่โฆษณาสถานพยาบาลหรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาสถานพยาบาล ที่ตนเป็นผู้ด าเนินการ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) โฆษณาสถานพยาบาลในท านองโอ้อวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกิจกรรมอื่นของ
สถานพยาบาลเกินกว่าที่เป็นจริง 

(๒) โฆษณาสถานพยาบาลโดยโอ้อวดกิจกรรมของสถานพยาบาลนั้น หรือสรรพคุณของเครื่องมือเครื่องใช้
ของสถานพยาบาล ไปในท านองจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิด โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่เป็นมาตรฐานของวิชาชีพ
เวชกรรม หรือท าให้ประชาชนเกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความเป็นจริง 

(๓) โฆษณาสถานพยาบาล ที่มีลักษณะเป็นการลามก ไม่สุภาพ ส าหรับสาธารณชนทั่วไป หรือมีลักษณะ
เป็นการกระตุ้น หรือยั่วยุกามารมณ์ หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี 

(๔) โฆษณาสถานพยาบาลท านองว่าจะให้ส่วนลดเป็นเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ใด ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่แพทยสภาก าหนด 
 (๕) โฆษณาสถานพยาบาลว่า มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใด มาประกอบวิชาชีพ เวชกรรมใน
สถานพยาบาลนั้น โดยไม่เป็นความจริง 



 

๗ 
 

 ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต้องไม่ให้ หรือยอมให้มีการ 
ให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ชักน าผู้ไปขอรับบริการจากสถานพยาบาลนั้น 
 ข้อ ๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต้องไม่ให้ หรือยินยอมให้มีการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใด ๆ ทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิด
กฎหมายในสถานพยาบาลนั้น ๆ  
 ข้อ ๓๙  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไปท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล มีสิทธิที่จะ
ประกาศหรือยินยอมให้มีการประกาศชื่อของตน ณ สถานพยาบาลนั้น เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาแน่นอน หรือ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าเท่านั้น โดยต้องมีข้อความระบุ วัน เวลาที่ไปปฏิบัติงานประกอบชื่อของตนไว้ในประกาศนั้น
ให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ ๔๐  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดที่ไปท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล ถ้ามิได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจ าหรือไปปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน ไม่มีสิทธิที่จะให้มีการประกาศชื่อของตน ณ  
สถานพยาบาลนั้น เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีการท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลนั้น ๆ 

 
หมวด ๘ 

การปฏิบัติตนในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
ข้อ ๔๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่รับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับ

ค่าตอบแทนจากการเป็นท่ีปรึกษา เป็นวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจาก ผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว 

ข้อ ๔๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่รับสิ่งของ การบริการ หรือนันทนาการที่มี มูลค่าเกินกว่าสามพัน
บาท จากผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการที่
ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถาบันต้นสังกัด 
 ข้อ ๔๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด เมื่อรับทุนจากผู้ประกอบธุรกิจในการไปดูงาน ไปประชุม หรือไป
บรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ให้รับทุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
และค่าที่พัก ส าหรับเฉพาะตนเองเท่านั้น และจ ากัด เฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยาย
เท่านั้น 
 ข้อ ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ต่อ
สาธารณชนจะต้องไม่ใช้ค าว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง ค าอ่ืนใด หรือกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น
หรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระท าอย่างใด ๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 



 

๘ 
 

 ข้อ ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วย
ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ประกอบธุรกิจนั้น เช่น เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ร่วมทุน เป็นผู้ได้รับ
ทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
  
 ข้อ ๔๖  ราชวิทยาลัย และวิทยาลัยในสังกัดแพทยสภาอาจวางระเบียบก าหนดแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับ
ในหมวดนี้ ส าหรับผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยและวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๙ 
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  

 
      ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้น 
 ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๔ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองที่
บังเกิดต่อผู้ถกูทดลอง อันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง 
 ข้อ ๕๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถ
ท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๕๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์จะต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 

หมวด ๑๐ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ 

 
ข้อ ๕๒ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาค ประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิต ผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะ ต้องด าเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้บริจาคต้องเป็นญาติโดยสายเลือด หรือคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับผู้รับอวัยวะมาแล้วอย่างน้อย
สามปเีท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บรจิาคท่ีเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในเกณฑ์สมองตาย
ตามประกาศแพทยสภา 



 

๙ 
 

 (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะต้องท าการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน
ที่แสดงว่า ผู้บริจาคเป็นญาติโดยสายเลือด หรือเป็นคู่สมรสกับผู้รับอวัยวะ โดยต้องเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ใน
รายงานผู้ป่วยของผู้รับอวัยวะ  
 (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะ ต้องอธิบายให้ผู้บริจาคเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายต่าง ๆ แก่ผู้บริจาคทั้งจากการผ่าตัด หรือหลังการผ่าตัดอวัยวะที่บริจาคออกแล้ว เมื่อผู้บริจาคเข้าใจ
และเต็มใจที่จะบริจาคแล้ว จงึลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Informed 
consent form) 
 (๔) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะ ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อแสดงว่า ไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริจาคเป็นค่าอวัยวะ 
 (๕) ผู้บริจาคต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะบริจาคอวัยวะได้ 
 ข้อ ๕๓ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย ต้องด าเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๕๓.๑ ผู้ที่สมองตายตามเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทยสภาเท่านั้น ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะ
น าเอาอวัยวะไปท าการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ที่สมองตายดังกล่าวต้องไม่มีภาวะดังต่อไปนี้ 
        ๕๓.๑.๑ มะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งสมองชนิดปฐมภูมิ 
        ๕๓.๑.๒ ติดเชื้อทั่วไป และโลหิตเป็นพิษ 
        ๕๓.๑.๓ การทดสอบเอช ไอ วี (HIV) ให้ผลบวก 
        ๕๓.๑.๔ ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน หรือไข
สันหลังอักเสบเฉียบพลัน หรือปลายประสาทอักเสบเฉียบพลัน ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุแน่นอน 
        ๕๓.๑.๕ ผู้ป่วยที่เป็นโรควัวบ้า (Creutzfuldt Jacob disease) หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคสมอง
เสื่อมที่ไม่ทราบสาเหตุแน่นอน 
  ๕๓.๒  การขอบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิต ตามเกณฑ์สมองตายของแพทยสภา ต้อง
ด าเนินการโดยคณะแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะแพทย์เท่านั้น ส าหรับการริเริ่มขอบริจาคคณะแพทย์ 
หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตควรเป็นผู้ริเริ่ม 
  ๕๓.๓ ญาติผู้ตายที่จะบริจาคอวัยวะ ต้องเป็นทายาทหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ตาย และจะ
เป็นผู้ลงนามบริจาคอวัยวะ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีพยานลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
  ๕๓.๔ ญาติผู้ตายที่บริจาค ต้องท าค ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะไม่รับสิ่งตอบแทน 
เป็นค่าอวัยวะโดยเด็ดขาด 
  ๕๓.๕ ในกรณทีี่ผู้ตายได้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภา 
กาชาดไทยและมีบัตรประจ าตัวผู้ที่แสดงความจ านง บริจาคอวัยวะดังกล่าว ถ้าไม่สามารถติดตามหาญาติ 
ผู้ตายในข้อ ๕๓.๓ ได้ ให้ถือว่าเอกสารแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะที่ผู้บริจาคอวัยวะให้ไว้กับศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะสภากาชาดไทยเป็นเอกสารที่ใช้แทนเอกสารในข้อ  ๕๓.๓ 



 

๑๐ 
 

  ๕๓.๖ ก่อนที่จะเอาอวัยวะออกจากผู้ที่สมองตาย ซึ่งต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย 
ต้องแจ้งให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทราบก่อน และศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดอวัยวะจากศพ ต้องบันทึกการน าอวัยวะออกไปจาก
ศพนั้นไว้ในเวชระเบียนของผู้ตายด้วย 
 ข้อ ๕๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะ ต้องเป็นศัลยแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือ
หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 

ข้อ ๕๕  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะต้องกระท าการปลูกถ่ายอวัยวะ 
ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
 

หมวด ๑๑ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค 
 
ข้อ ๕๖  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๑) เป็นอายุรแพทย์โรคเลือด หรือกมุารแพทย์โรคเลือดผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
หรือ 
 (๒) เป็นอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก าเนิดเม็ดโลหิตที่แพทยสภารับรอง 
 ข้อ ๕๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตในกรณีที่ผู้บริจาค และผู้รับ
บริจาคไม่ใช่ญาติโดยสายเลือด (Unrelated donor) นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๕๖ แล้ว จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
 (๑) มีประสบการณ์การปลูกถ่ายไขกระดูกไม่น้อยกว่าสองปี และ 

(๒) ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด เม็ดโลหิต 
ข้อ ๕๘ ให้มีคณะอนุกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมปลูกถ่าย

ไขกระดูกแห่งประเทศไทย ๑ คน ผู้แทนสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ๑ คน ผู้แทนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ๑ คน ผู้แทนสถาบันที่มีประสบการณ์ ในการ ปลูกถ่ายไขกระดูก สถาบันละ ๑ คน อย่างน้อย ๔ 
คน แต่ไม่เกิน ๕ คน กรรมการแพทยสภา ๒ คน  

ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ 
 (๑) พิจารณาให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามข้อ ๕๗ 
 (๒) เพิกถอนให้การรับรองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
 ข้อ ๕๙ คณะอนุกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตจะให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามข้อ ๕๗ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 



 

๑๑ 
 

 (๑) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีจ านวนผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกจากพี่น้องที่มี        
เอชแอลเอ. ตรงกันไม่น้อยกว่าสิบรายต่อปี 
 (๒) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

        ๒.๑ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
            (๑) กุมารเวชศาสตร์ และ/หรืออายุรศาสตร์ ในสาขาโรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินอาหาร 
โรคไต โรคปอด 
     (๒) ศัลยศาสตร์ 
     (๓) ธนาคารเลือด 
         ๒.๒ มีพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกตลอดเวลาในอัตราส่วน ของพยาบาลต่อผู้ป่วย 
ไม่น้อยกว่า ๑:๓ 
         ๒.๓ องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
                (๑) มีห้องแยกที่ให้การรักษาผู้ป่วยเม็ดโลหิตขาวต่ า 
     (๒) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 
     (๓) สามารถให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางภาพรังสีได้ตลอด ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
     (๔) สามารถให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ข้อ ๖๐ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกหรือกระแสโลหิต ในกรณีผู้ บริจาค และผู้รับบริจาคมิใช่
ญาติให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด าเนินการจัดหาผู้บริจาค (Donor Registration) โดยการจัดต้ัง 
National Stem cell Donor Program ภายใต้การก ากับดูแลของ แพทยสภา 
 ข้อ ๖๑  ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก าเนิดเม็ดโลหิต ต้องด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสุขภาพผู้บริจาคว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะ บริจาคเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตได้  
 (๒) อธิบายให้ผู้บริจาคเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่าง ๆ แก่ผู้บริจาคในระหว่างการบริจาคและ
ภายหลังการบริจาค เมื่อ ผู้บริจาคเข้าใจและเต็มใจที่จะบริจาคแล้ว จึงลงนามแสดงความยินยอมในแบบใบ
ยินยอมบริจาคเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต ซึ่งแนบท้ายข้อบังคับ นี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเป็นการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตโดยการใช้เลือดจากรกให้ ผู้บริจาค หรือสามีเป็นผู้ลงนามแสดง ความยินยอม 
 (๓) จัดให้มีการท าหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อแสดงว่าไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเซลล์ต้นก าเนิดเม็ด
โลหิตแก่ผู้บริจาค 
 ข้อ ๖๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต สามารถเก็บเซลล์ต้นก าเนิด
เม็ดโลหิต ไว้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการปลูกถ่ายในอนาคตได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 

๑๒ 
 

 
 
                                                         ประกาศ ณ วันที ่๑๔  กันยายน  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ โล่ห์เลขา 
(นายแพทย์สมศักด์ิ โล่ห์เลขา) 

นายกแพทยสภา 
 


