
 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๑  (๓)  (ช)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕   
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภา  จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๓  ของขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรม 

แหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๓ ต้ังแตวันใชขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  สืบไป  ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
(๒) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่   ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๓) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๔) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๕) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๖) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๖)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๗) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  (ฉบับที่  ๗)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕” 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยาม  “ผูบริจาค”  ในขอ  ๔  ของขอบังคับแพทยสภา  วาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““ผูบริจาค”  หมายความวา  บุคคลผูบริจาคอวัยวะของตน  เพื่อการปลูกถายอวัยวะ  และให
หมายความรวมถึงบุคคลผูบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตหรือบริจาคโลหิตจากรก  เพื่อการปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตใหกับผูอื่น” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สมศักด์ิ  โลหเลขา 
นายกแพทยสภา 
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