
ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  2549  เพื่อให้ข้อบังคับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ช)  (ฎ)  ประกอบมาตรา  25  วรรคหนึ่ง  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(1) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  2549 
(2) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๕0 
(3) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(4) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖0 
(5) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2560   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
“วิชาชีพเวชกรรม”  หมายความว่า  วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม   
“โรค”  หมายความว่า  โรคตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม   
“ผู้ร่วมงาน”  หมายความว่า  ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางการแพทย์และ 

การสาธารณสุข 
ข้อ 5 ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสัง่  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ใหน้ายกแพทยสภาเปน็ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมวด  1 
หลักทั่วไป 

 
 

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม 
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ  อันอาจเป็นเหตุให้

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชพี

เวชกรรม   

หมวด  2 
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 
 

ส่วนที ่ 1 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
 

ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติของผู้ป่วย  และไม่ค านึงถึง
ฐานะ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  เพศสภาพ  ศาสนา  สังคม  หรือลัทธิการเมือง 

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้
ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะ  วิสัย  และพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 

ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมาย  เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน  หรือความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย 

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ค านึงถึงความสิ้นเปลือง

อันเกินความจ าเป็น 
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่สั่ง  ใช ้ หรือสนับสนุนการใช้ยาต ารับลับ   
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยหลอกลวงเพ่ือประโยชน์ 

ของตน 
ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรมอันอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตหรือบุคคลอื่น   เว้นแต่ได้รับความยินยอม 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ 

ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บุคคลอื่น
เมื่อตนอยู่ในภาวะ  วิสัย  และพฤติการณ์ที่จะช่วยได้  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็น
เร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต   

ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ใช้   หรือสนับสนุน  หรือส่งเสริม  หรือยินยอม   
หรือการอื่นใด  ให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใด ๆ  ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข   
หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่โฆษณา  ใช้  จ้าง  วาน  หรือยินยอมให้ผู้อื่น
โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในลักษณะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ   โอ้อวดเกินความเป็นจริง   
หรือลักษณะอื่นใดเพื่อเจตนาให้ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใด ๆ 

ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่
ควรได้รับ   

ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้หรือยอมให้มีการให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ  อันเนื่องมาจากการรับผู้ป่วย  การส่งผู้ป่วย  และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย  เว้นแต่การให้หรือรับตามธรรมจรรยา   

ส่วนที ่ 2 
การปฏิบตัตินต่อผู้ปว่ยและผู้เกี่ยวขอ้ง 

 
 

ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจาก  
การบังคับขู่เข็ญ  เว้นแต่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ส่วนที ่ 3 
การปฏิบตัตินต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูร้่วมงาน 

 
 

ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่อง  ให้เกียรติ  เคารพในศักดิ์ศรีของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผู้ร่วมงาน   

ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่กระท าการในลักษณะให้ร้าย   ทับถม  ดูถูก   
เหยียดหยาม  กลั่นแกล้ง  ล่วงเกิน  หรือการกระท าอื่นใดในท านองเดียวกัน  ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมและผู้ร่วมงาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 26 ค าร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  
คณะอนุกรรมการสอบสวน  หรือคณะกรรมการแพทยสภา  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม   พ.ศ.  2549  
จนกว่าการพิจารณาค าร้องจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


