
 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓  ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ช)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  
คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๕๐   แหง รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ ต้ังแตวันใชขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  สืบไป  ใหยกเลิกบรรดาขอบังคับดังตอไปนี้ 
(๑) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๒) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   (ฉบับที่   ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๓) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   (ฉบับที่   ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   (ฉบับที่   ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๕) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๖)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๖) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม   (ฉบับที่   ๗)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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หมวด  ๑ 
บทนิยาม 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  
“วิชาชีพเวชกรรม”  หมายความวา   วิชาชีพที่กระทําตอมนุษย เกี่ยวกับการตรวจโรค   

การวินิจฉัยโรค  การบําบัดโรค  การปองกันโรค  การผดุงครรภ  การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส   
การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูสึกและหมายความรวมถึงการกระทําทาง
ศัลยกรรม  การใชรังสี  การฉีดยา  หรือสสาร  การสอดใสวัตถุใด  ๆ  เขาไปในรางกาย  ทั้งนี้เพื่อการ
คุมกําเนิด  การเสริมสวย  หรือการบํารุงรางกายดวย 

“โรค”  หมายความวา  ความเจ็บปวย  การบาดเจ็บ  ความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจ   
และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย 

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

“การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย”  หมายความวาการศึกษาวิจัย  และการทดลองเภสัช
ผลิตภัณฑ  เคร่ืองมือแพทย  การศึกษาธรรมชาติของโรค  การวินิจฉัย  การรักษา  การสงเสริมสุขภาพ  
และการปองกันโรค  ที่กระทําตอมนุษย  รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิ่งสงตรวจตาง  ๆ  
จากรางกายของมนุษยดวย 

“คณะกรรมการด านจริยธรรม”  หมายความว า   คณะกรรมการที่สถาบัน   องคกร   
หรือหนวยงานแตงต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่ทบทวนพิจารณาดานจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลอง
ในมนุษย  เพื่อคุมครองสิทธิ  ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย 

“แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย”  หมายความวา  แนวทางหรือ
หลักเกณฑดานจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย  เชน  ปฏิญญาเฮลซิงกิ   
และแนวทาง  ฯ  ที่แตละสถาบันกําหนด  เปนตน 

“จรรยาบรรณของนักวิจัย”  หมายความวา  จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ 
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“โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  หมายความวา  กระทําการไมวาโดยวิธีใด  ๆ   
ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ  ภาพ  เคร่ืองหมาย  หรือกระทําอยางใด  ๆ  ใหบุคคลทั่วไปเขาใจ
ความหมาย  เพื่อประโยชนของตน 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
“โฆษณาสถานพยาบาล”  หมายความถึง  กระทําการไมวาโดยวิธีใด  ๆ  ใหประชาชนเห็นหรือ

ทราบขอความ   ภาพ   เคร่ืองหมาย  หรือกระทําอยางใด   ๆ   ใหบุคคลทั่วไปเขาใจความหมาย   
เพื่อประโยชนของสถานพยาบาล 

“การปลูกถายอวัยวะ”  หมายความวา  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถาย
อวัยวะ  หรือเปลี่ยนอวัยวะตอไปนี้คือ  หัวใจ  ปอด  ตับ  ตับออน  ไต  และอวัยวะอื่นตามที่แพทยสภา
ประกาศกาํหนด 

“ผูบริจาค”  หมายความวา  บุคคลผูบริจาคอวัยวะของตน  เพื่อการปลูกถายอวัยวะ 
“การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต”  หมายความวาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับ

การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  จากไขกระดูก  กระแสโลหิตหรือ  โลหิตจากรก  
“ผูบริจาค”  หมายความวา  บุคคลผูบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตหรือบริจาคโลหิตจากรก  

เพื่อการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตใหกับผูอื่น 
“ผลิตภัณฑสุขภาพ”  หมายความวา  อาหาร  ยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ยาเสพติด

ใหโทษที่ใชในทางการแพทย  เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองมือแพทย  วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด  รวมทั้งส่ิงอื่นใดที่มีผลตอสุขภาพของผูใชตามที่แพทยสภากําหนด   

“ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา   ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและให
หมายความรวมถึงผูแทนของผูประกอบธุรกิจดังกลาวดวย 

หมวด  ๒ 
หลักทั่วไป 

ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรม  และเคารพ
ตอกฎหมายของบานเมือง 

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมไมประพฤติหรือกระทําการใด  ๆ  อันอาจเปนเหตุ
ใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
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ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี  โดยไมคํานึงถึงฐานะ  
เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  หรือลัทธิการเมือง  

หมวด  ๓ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมโฆษณา   ใช   จาง   หรือยินยอมใหผูอื่น
โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมโฆษณา  ใช  จาง  หรือใหผูอื่นโฆษณาการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูอื่น 

ขอ ๑๐ การโฆษณาตามขอ  ๘  และขอ  ๙  อาจกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขหรือในการประชุม

วิชาการทางการแพทยและสาธารณสุข 
(๒) การแสดงผลงานในหนาที่  หรือในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
(๓) การแสดงผลงานหรือความกาวหนาทางวิชาการหรือการคนพบวิธีการและเทคนิคใหม  ๆ  

ในการรักษาโรคซึ่งเปนที่ยอมรับทางการแพทยเพื่อการศึกษาของมวลชน 
(๔) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบันวิชาการ  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแสดงขอความ  เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของตนที่สํานักงานไดเพียงขอความเฉพาะเรื่องตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  นามสกุล  และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงคําวานายแพทยหรือแพทยหญิง  อภิไธย  

ตําแหนงทางวิชาการ  ฐานันดรศักด์ิ  ยศ  และบรรดาศักด์ิ  เทานั้น 
(๒) ชื่อปริญญา  วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ  หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอยางอื่น  ซ่ึงตนไดรับ  

มาโดยวิธีการถูกตองตามกฎเกณฑ  ของแพทยสภาหรือสถาบันนั้น  ๆ 
(๓) สาขาของวิชาชีพเวชกรรม 
(๔) เวลาทําการ 
ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแจงความการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะการ

แสดงที่อยู  ที่ต้ังสํานักงาน  หมายเลขโทรศัพท  และหรือขอความที่อนุญาตในหมวด  ๓  ขอ  ๑๑  เทานั้น 
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ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการเผยแพรหรือตอบปญหาทางสื่อมวลชน  ถาแสดง
ตนวาเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สามารถแจงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได  แตตองไมเปน
การสื่อไปในทํานองโฆษณาโออวดเกินความเปนจริง  หลอกลวง  หรือทําใหผูปวยหลงเชื่อมาใชบริการ  
และในการแจงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปรากฏหมายเลขโทรศัพทสวนตัวในที่เดียวกัน 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี  มิใหการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม  ของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรูความสามารถ 

หมวด  ๔ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ระดับที่ดีที่สุดในสถานการณนั้น  ๆ  ภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะ  วิสัย  และพฤติการณที่มีอยู 

ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
คาบริการที่ควรไดรับ 

ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมจูงใจหรือชักชวนผูปวยใหมารับบริการทาง
วิชาชีพเวชกรรม  เพื่อผลประโยชนของตน 

ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมให  หรือรับผลประโยชนเปนคาตอบแทน  
เนื่องจากการรับ  หรือสงผูปวยเพ่ือรับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม  หรือเพื่อการอื่นใด 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ 
ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ 
ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมหลอกลวงผูปวยใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชน

ของตน 
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผูปวย 
ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความสิ้นเปลือง

ของผูปวย 
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ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมส่ัง  ใช  หรือสนับสนุนการใชยาตํารับลับ  รวมทั้ง
ใชอุปกรณการแพทยอันไมเปดเผยสวนประกอบ 

ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย 
ขอ ๒๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใหความเห็นโดยไมสุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม 
ขอ ๒๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย  หรือผูปวยที่เสียชีวิตแลว  

ซ่ึงตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ  เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือเมื่อ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่ 

ขอ ๒๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตองไมปฏิเสธการชวยเหลือ  ผูที่อยูในระยะอันตราย
จากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคําขอรอง  และตนอยูในฐานะที่จะชวยได  เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะ 
ฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิต  โดยตองใหคําแนะนําที่เหมาะสม 

ขอ ๒๙ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใช  หรือสนับสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
หรือ  วิชาชีพใด  ๆ  ทางการแพทยหรือสาธารณสุข  หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

หมวด  ๕ 
การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ 

ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกยองใหเกียรติเคารพในศักด์ิศรีซ่ึงกันและกนั 
ขอ ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงกัน 
ขอ ๓๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมชักจูงผูปวยของผูอื่นมาเปนของตน 

หมวด  ๖ 
การปฏิบัติตอผูรวมงาน 

ขอ ๓๓ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของผูรวมงาน  
ขอ ๓๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหราย  หรือกลั่นแกลงผูรวมงาน 
ขอ ๓๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงสงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของ

ผูรวมงาน  
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หมวด  ๗ 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ขอ ๓๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ เปนผู ดําเนินการสถานพยาบาลตองไมโฆษณา
สถานพยาบาลหรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณาสถานพยาบาล  ที่ตนเปนผูดําเนินการ  ในลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) โฆษณาสถานพยาบาลในทํานองโออวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือกิจกรรมอื่น
ของสถานพยาบาลเกินกวาที่เปนจริง 

(๒) โฆษณาสถานพยาบาลโดยโออวดกิจกรรมของสถานพยาบาลนั้น  หรือสรรพคุณของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชของสถานพยาบาล  ไปในทํานองจูงใจใหผูอื่นเขาใจผิด  โดยไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ  ที่เปนมาตรฐานของวิชาชีพเวชกรรม  หรือทําใหประชาชนเกิดความคาดหวัง  ในสรรพคุณ 
เกินความเปนจริง 

(๓) โฆษณาสถานพยาบาล  ที่มีลักษณะเปนการลามก  ไมสุภาพ  สําหรับสาธารณชนทั่วไป  
หรือมลัีกษณะเปนการกระตุน  หรือย่ัวยุกามารมณ  หรือเปนการขัดตอศีลธรรมอันดี 

(๔) โฆษณาสถานพยาบาลทํานองวาจะใหสวนลดเปนเงินหรือใหผลประโยชนตอบแทนแก
ผูใด  ใหเปนไปตามระเบียบที่แพทยสภากําหนด 

(๕) โฆษณาสถานพยาบาลวา  มีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใด  มาประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรมในสถานพยาบาลนั้น  โดยไมเปนความจริง 

ขอ ๓๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลตองไมให  หรือยอมให
มีการใหคาตอบแทนเปนเงิน  หรือผลประโยชนตอบแทนใด  ๆ  แกผูชักนําผูไปขอรับบริการจาก
สถานพยาบาลนั้น 

ขอ ๓๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ที่ เปนผู ดํ า เนินการสถานพยาบาลตองไมให   
หรือยินยอมใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใด  ๆ  ทางการแพทย  หรือการสาธารณสุข  
หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาลนั้น  ๆ 

ขอ ๓๙ ผูประกอบวิช าชีพเวชกรรมผู ใดไปทําการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมใน
สถานพยาบาล  มีสิทธิที่จะประกาศหรือยินยอมใหมีการประกาศชื่อของตน  ณ  สถานพยาบาลนั้น  
เฉพาะผูที่ปฏิบัติงานเปนเวลาแนนอน  หรือปฏิบัติงานเปนประจําเทานั้น  โดยตองมีขอความระบุ  วัน  
เวลาที่ไปปฏิบัติงานประกอบชื่อของตนไวในประกาศนั้นใหชัดเจนดวย 
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ขอ ๔๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู ใดที่ ไปทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
สถานพยาบาล  ถามิไดเปนผูปฏิบัติงานประจําหรือไปปฏิบัติงานไมเปนเวลาที่แนนอน  ไมมีสิทธิที่จะให
มีการประกาศชื่อของตน  ณ  สถานพยาบาลนั้น  เวนแตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีการทําขอตกลง
เปนลายลักษณอักษรกับผูดําเนินการสถานพยาบาลนั้น  ๆ 

หมวด  ๘ 
การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธกับผูประกอบธรุกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

ขอ ๔๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับเงินจากผูประกอบธุรกิจ  ไมวากรณีใด  ๆ  
ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนที่ปรึกษา  เปนวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ  เปนผูไดรับทุน
วิจัยจาก  ผูประกอบธุรกิจดังกลาว 

ขอ ๔๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับส่ิงของ  การบริการ  หรือนันทนาการที่มี  
มูลคาเกินกวาสามพันบาท  จากผูประกอบธุรกิจ  ไมวากรณีใด  ๆ  ยกเวนส่ิงที่กอใหเกิดประโยชนแกงาน
ดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการที่ยังประโยชนแกผูปวย  โดยใหรับในนามของสถาบันตนสังกัด 

ขอ ๔๓ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด  เมื่อรับทุนจากผูประกอบธุรกิจในการไปดูงาน   
ไปประชุม  หรือไปบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ   ใหรับทุนไดเฉพาะคาเดินทาง  
คาลงทะเบียน   คาวิทยากร   คาอาหาร   และคาที่พัก   สําหรับเฉพาะตนเองเทานั้น   และจํากัด   
เฉพาะชวงเวลาของการดูงาน  การประชุม  หรือการบรรยายเทานั้น 

ขอ ๔๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด  ถาตองการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใด   ๆ 
ตอสาธารณชนจะตองไมใชคําวา  นายแพทย  แพทยหญิง  คําอื่นใด  หรือกระทําการไมวาโดยวิธีใด  ๆ  
ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ  ภาพ  เคร่ืองหมาย  หรือกระทําอยางใด  ๆ  ใหบุคคลทั่วไปเขาใจวา
เปนแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอ ๔๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด  เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด   
การเขียน  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑสุขภาพใด  ตองแสดงโดยเปดเผย
ในขณะเดียวกันนั้นดวยวาตนมีสวนเกี่ยวของโดยไดรับผลประโยชนใด  ๆ  จากผูประกอบธุรกิจนั้น  เชน  
เปนที่ปรึกษา  เปนผูรวมทุน  เปนผูไดรับทุนไปดูงาน  ไปประชุมหรือบรรยายจากผูประกอบธุรกิจนั้น  ๆ 
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ขอ ๔๖ ราชวิทยาลัย  และวิทยาลัยในสังกัดแพทยสภาอาจวางระเบียบกําหนดแนวปฏิบัติ  
ตามขอบังคับในหมวดนี้  สําหรับผูประกอบ  วิชาชีพเวชกรรมที่ เปนสมาชิกของราชวิทยาลัยและ
วิทยาลัยนั้น  ๆ  ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

หมวด  ๙ 
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

ขอ ๔๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยตองไดรับ
ความยินยอมจากผูถูกทดลอง  และตองพรอมที่จะปองกันผูถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดข้ึนจากการ
ทดลองนั้น 

ขอ ๔๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูถูกทดลองเชนเดียวกับการปฏิบัติตอ
ผูปวยในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมตาม  หมวด  ๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๔๙ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหาย  เนื่องจากการ
ทดลองที่บังเกิดตอผูถูกทดลอง  อันมิใชความผิดของผูถูกทดลองเอง 

ขอ ๕๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองใน
มนุษย  สามารถทําการวิจัยไดเฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกลาว  ไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการดานจริยธรรมที่เกี่ยวของแลวเทานั้น 

ขอ ๕๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองใน
มนุษยจะตองปฏิบั ติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิ จัย   และการทดลองในมนุษย   
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

หมวด  ๑๐ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถายอวัยวะ 

ขอ ๕๒ การปลูกถายอวัยวะที่ผูบริจาค  ประสงคจะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิต  ผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายอวัยวะ  ตองดําเนินการตามเกณฑตอไปนี้ 

(๑) ผูบริจาคตองเปนญาติโดยสายเลือด  หรือคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกับผูรับอวัยวะมาแลว
อยางนอยสามปเทานั้น  ยกเวนกรณีเปนการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาอยู
ในเกณฑสมองตายตามประกาศแพทยสภา 
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(๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายอวัยวะตองทําการตรวจสอบ  และรวบรวม
หลักฐานที่แสดงวา  ผูบริจาคเปนญาติโดยสายเลือด  หรือเปนคูสมรสกับผูรับอวัยวะ  โดยตองเก็บ
หลักฐานดังกลาวไวในรายงานผูปวยของผูรับอวัยวะ 

(๓) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายอวัยวะ  ตองอธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตาง  ๆ  แกผูบริจาคทั้งจากการผาตัด  หรือหลังการผาตัดอวัยวะที่บริจาคออกแลว  
เมื่อผูบริจาคเขาใจและเต็มใจที่จะบริจาคแลว  จึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไวเปนลาย
ลักษณอักษร  (Informed  consent  form) 

(๔) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายอวัยวะ  ตองทําหลักฐานเปนหนังสือ   
เพื่อแสดงวา  ไมมีการจายคาตอบแทนแกผูบริจาคเปนคาอวัยวะ 

(๕) ผูบริจาคตองมีสุขภาพสมบูรณ  เหมาะสมที่จะบริจาคอวัยวะได 
ขอ ๕๓ การปลูกถายอวัยวะที่ใชอวัยวะจากผูที่สมองตาย  ตองดําเนินการตามเกณฑตอไปนี้ 
  ๕๓.๑ ผูที่สมองตายตามเกณฑการวินิจฉัยของแพทยสภาเทานั้น  ที่ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  จะนําเอาอวัยวะไปทําการปลูกถายอวัยวะ  และผูที่สมองตายดังกลาวตองไมมีภาวะ
ดังตอไปนี้ 

   ๕๓.๑.๑ มะเร็งทุกชนิด  ยกเวนมะเร็งสมองชนิดปฐมภูมิ 
   ๕๓.๑.๒ ติดเชื้อทั่วไป  และโลหิตเปนพิษ 
   ๕๓.๑.๓ การทดสอบเอช  ไอ  วี  (HIV)  ใหผลบวก 
   ๕๓.๑.๔ ผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา  ผูปวยที่เปนโรคสมองอักเสบ

เฉียบพลัน  หรือไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน  หรือปลายประสาทอักเสบเฉียบพลัน  ที่ตายโดยไมทราบ
สาเหตุแนนอน 

   ๕๓.๑.๕ ผูปวยที่เปนโรควัวบา  (Creutzfuldt  Jacob  disease)  หรือผูปวยที่
เปนโรคสมองเสื่อมที่ไมทราบสาเหตุแนนอน 

  ๕๓.๒ การขอบริจาคอวัยวะจากญาติผูเสียชีวิต  ตามเกณฑสมองตายของแพทยสภา  
ตองดําเนินการโดยคณะแพทย  หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะแพทยเทานั้น  สําหรับการริเร่ิมขอบริจาค
คณะแพทย  หรือ  พยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผูปวยที่เสียชีวิตควรเปนผูริเร่ิม 
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  ๕๓.๓ ญาติผูตายที่จะบริจาคอวัยวะ  ตองเปนทายาทหรือผูแทนโดยชอบธรรมของ
ผูตาย  และจะเปนผูลงนามบริจาคอวัยวะ  เปนลายลักษณอักษร  พรอมทั้งมีพยานลงนามรับรองไมนอย
กวาสองคน 

  ๕๓.๔ ญาติผูตายที่บริจาค  ตองทําคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวา  จะไมรับส่ิง
ตอบแทนเปนคาอวัยวะโดยเด็ดขาด 

  ๕๓.๕ ในกรณีที่ผูตายไดแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ  
สภากาชาดไทยและมีบัตรประจําตัวผูที่แสดงความจํานง  บริจาคอวัยวะดังกลาว  ถาไมสามารถติดตาม
หาญาติผูตายในขอ  ๕๓.๓  ได  ใหถือวาเอกสารแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะที่ผูบริจาคอวัยวะใหไว
กับศูนยรับบริจาค  อวัยวะสภากาชาดไทยเปนเอกสารที่ใชแทนเอกสารในขอ  ๕๓.๓ 

  ๕๓.๖ กอนที่จะเอาอวัยวะออกจากผูที่สมองตาย  ซ่ึงตองมีการชันสูตรพลิกศพตาม
กฎหมาย  ตองแจงใหผูชันสูตรพลิกศพทราบกอน  และศัลยแพทยผูผาตัดอวัยวะจากศพ  ตองบันทึกการ
นําอวัยวะออกไปจากศพนั้นไวในเวชระเบียนของผูตายดวย 

ขอ ๕๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายอวัยวะ  ตองเปนศัลยแพทยผูไดรับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 

ขอ ๕๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายอวัยวะตองกระทําการปลูกถายอวัยวะ
ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  ซ่ึงเปนสมาชิกของศูนยรับบริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย 

หมวด  ๑๑ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากผูบริจาค 

ขอ ๕๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เปนอายุรแพทยโรคเลือด  หรือกุมารแพทยโรคเลือดผูไดรับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติ
จากแพทยสภา  หรือ 

(๒) เปนอายุรแพทยหรือกุมารแพทยที่ผานการอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมการปลูกถาย
เซลลตนกําเนดิเม็ดโลหิตที่แพทยสภารับรอง 
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ขอ ๕๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตในกรณีที่ 
ผูบริจาค  และผูรับบริจาคไมใชญาติโดยสายเลือด  (Unrelated  donor)  นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ  ๕๖  แลว  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย  คือ 

(๑) มีประสบการณการปลูกถายไขกระดูกไมนอยกวาสองป  และ 
(๒) ไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิด  เม็ดโลหิต 
ขอ ๕๘ ใหมีคณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตประกอบดวย  ผูแทนจาก

สมาคมปลูกถายไขกระดูกแหงประเทศไทย  ๑  คน  ผูแทนสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  ๑  คน  
ผูแทนศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย  ๑  คน  ผูแทนสถาบันที่มีประสบการณ  ในการ   
ปลูกถายไขกระดูก  สถาบันละ  ๑  คน  อยางนอย  ๔  คน  แตไมเกิน  ๕  คน  กรรมการแพทยสภา  ๒  คน 

ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีหนาที่ 
(๑) พิจารณาใหการรับรองผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามขอ  ๕๗ 
(๒) เพิกถอนใหการรับรองกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมขาดคุณสมบัติ  หรือไมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
ขอ ๕๙ คณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจะใหการรับรองผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  ตามขอ  ๕๗  ตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีจํานวนผูปวยที่ปลูกถายไขกระดูกจากพี่

นองที่มี  เอชแอลเอ.  ตรงกันไมนอยกวาสิบรายตอป 
(๒) ประกอบวชิาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ มีแพทยเฉพาะทางสาขาอื่น  ๆ  ไดแก 
  (๑) กุมารเวชศาสตร  และ/หรืออายุรศาสตร  ในสาขาโรคหัวใจ  โรคติดเชื้อ   

โรคทางเดินอาหาร  โรคไต  โรคปอด 
  (๒) ศัลยศาสตร 
  (๓) ธนาคารเลือด 
 ๒.๒ มีพยาบาลประจําหอผูปวยปลูกถายไขกระดูกตลอดเวลาในอัตราสวน  ของพยาบาล

ตอผูปวย  ไมนอยกวา  ๑:๓ 
 ๒.๓ องคประกอบอื่น  ๆ 
  (๑) มีหองแยกที่ใหการรักษาผูปวยเม็ดโลหิตขาวตํ่า 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๓  ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๒) หออภิบาลผูปวยหนัก 
  (๓) สามารถใหการตรวจทางหองปฏิบัติการ  และการตรวจทางภาพรังสีไดตลอด  

ย่ีสิบส่ีชั่วโมง 
  (๔) สามารถใหโลหิตและสวนประกอบของโลหิตไดตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง 
ขอ ๖๐ การปลูกถายเซลลตนกําเนิดจากไขกระดูกหรือกระแสโลหิต  ในกรณีผู  บริจาค  

และผูรับบริจาคมิใชญาติใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย  ดําเนินการจัดหาผูบริจาค  
(Donor  Registration)  โดยการจัดต้ัง  National  Stem  cell  Donor  Program  ภายใตการกํากับดูแลของ  
แพทยสภา 

ขอ ๖๑ ในการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  ตองดําเนินการ  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสุขภาพผูบริจาควาเปนผูมีสุขภาพสมบูรณ  เหมาะสมที่จะ  บริจาคเซลลตนกําเนิด
เม็ดโลหิตได  

(๒) อธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตาง  ๆ  แกผูบริจาคในระหวางการ
บริจาคและภายหลังการบริจาค  เมื่อ  ผูบริจาคเขาใจและเต็มใจที่จะบริจาคแลว  จึงลงนามแสดงความ
ยินยอมในแบบใบยินยอมบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  ซ่ึงแนบทายขอบังคับ  นี้  ไวเปนลายลักษณ
อักษร  กรณีเปนการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยการใชเลือดจากรกให  ผูบริจาค  หรือสามีเปน
ผูลงนามแสดง  ความยินยอม 

(๓) จัดใหมีการทําหลักฐานเปนหนังสือเพื่อแสดงวาไมมีการจายคาตอบแทนเปนคาเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตแกผูบริจาค 

ขอ ๖๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  สามารถเก็บ
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต  ไวในหองปฏิบัติการ  เพื่อการปลูกถายในอนาคตไดตามความเหมาะสม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สมศักด์ิ  โลหเลขา 
นายกแพทยสภา 
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