
ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                   
  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ช) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  
ขอ ๒[๑]  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  
ขอ ๓  ตั้งแตวันใชขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๔๙ สืบไป 
ใหยกเลิกบรรดาขอบังคับดังตอไปนี ้

§ (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 

  
หมวด ๑ 
บทนิยาม 
                   
  
ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

§ “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค 
การปองกันโรค การผดุงครรภ 
การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัสการแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูสึกและหมายความรวมถึงก
ารกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย ทั้งนี้เพื่อการคุมกําเนิด 
การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย 

§ “โรค” หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ 
ความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจและหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย 

§ “ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม” หมายความวา 
บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

§ “การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” หมายความวาการศึกษาวิจัย และการทดลองเภสัชผลิตภัณฑ เครื่องมือแพทย 
การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การสงเสริมสขุภาพ และการปองกันโรคที่กระทําตอมนุษย 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายของมนุษยดวย 



§ “คณะกรรมการดานจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการที่สถาบัน 
องคกรหรือหนวยงานแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ทบทวนพิจารณาดานจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
เพื่อคุมครองสิทธิ ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

§ “แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” หมายความวา 
แนวทางหรือหลักเกณฑดานจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย เชน 
ปฏิญญาเฮลซิงกิและแนวทางฯ ที่แตละสถาบันกําหนด เปนตน 

  

§ “จรรยาบรรณของนักวิจัย” หมายความวา จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาต ิ
§ “โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา กระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ 

ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทําอยางใดๆ ใหบุคคลทั่วไปเขาใจความหมาย เพื่อประโยชนของตน 
§ “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
§ “โฆษณาสถานพยาบาล” หมายความถึง กระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ ภาพ 

เครื่องหมาย หรือกระทําอยางใดๆ ใหบุคคลทั่วไปเขาใจความหมายเพื่อประโยชนของสถานพยาบาล 
§ “การปลูกถายอวัยวะ” หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถายอวัยวะ 

หรือเปลี่ยนอวัยวะตอไปนี้คือ หัวใจ ปอด ตับ ตับออน ไต และอวัยวะอื่นตามที่แพทยสภาประกาศกําหนด 
§ “ผูบริจาค” หมายความวา บุคคลผูบริจาคอวัยวะของตน เพื่อการปลูกถายอวัยวะ 
§ “การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต” หมายความวาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถายเซลลตนกําเนิ

ดเม็ดโลหิต จากไขกระดูก กระแสโลหิตหรือ โลหิตจากรก 
§ “ผูบริจาค” หมายความวา 

บุคคลผูบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตหรือบริจาคโลหิตจากรกเพื่อการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตใหกับผูอื่น 
§ “ผลิตภัณฑสุขภาพ” หมายความวา อาหาร ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษที่ใชในทางการแพทย 

เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
รวมทั้งสิ่งอืน่ใดที่มีผลตอสุขภาพของผูใชตามที่แพทยสภากําหนด 

§ “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา 
ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและใหหมายความรวมถึงผูแทนของผูประกอบธุรกิจดังกลาวดวย 

  
หมวด ๒ 
หลักทั่วไป 
                   
  
ขอ ๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพตอกฎหมายของบานเมือง 
  
ขอ ๖  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมไมประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  
ขอ ๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี โดยไมคํานึงถึงฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม 
หรือลัทธิการเมือง 
  
หมวดที่ ๓ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  



ขอ ๘  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมโฆษณา ใช จาง หรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณาการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน 
  
ขอ ๙  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมโฆษณา ใช จาง หรือใหผูอื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูอื่น 
  
ขอ ๑๐  การโฆษณาตามขอ ๘ และขอ ๙ อาจกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
  

§ (๑) 
การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขหรือในการประชุมวิชาการทางการแพทยและสาธา
รณสุข 

§ (๒) การแสดงผลงานในหนาที่ หรือในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
§ (๓) การแสดงผลงานหรือความกาวหนาทางวิชาการหรือการคนพบวิธีการและเทคนิคใหมๆ 

ในการรกัษาโรคซึ่งเปนที่ยอมรับทางการแพทยเพื่อการศึกษาของมวลชน 
§ (๔) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือมูลนิธ ิ

  
ขอ ๑๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแสดงขอความ 
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนที่สํานักงานไดเพียงขอความเฉพาะเรื่องตอไปนี ้

§ (๑) ชื่อ นามสกุล และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงคําวานายแพทยหรือแพทยหญิง อภิไธยตําแหนงทางวิชาการ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์ เทานั้น 

§ (๒) ชื่อปริญญา วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอยางอื่น 
ซึ่งตนไดรับมาโดยวิธีการถูกตองตามกฎเกณฑ ของแพทยสภาหรือสถาบันนั้นๆ 

§ (๓) สาขาของวิชาชีพเวชกรรม 
§ (๔) เวลาทําการ 

  
ขอ ๑๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจแจงความการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะการแสดงที่อยู ที่ตั้งสํานักงาน 
หมายเลขโทรศัพท และหรือขอความที่อนุญาตในหมวด ๓ ขอ ๑๑ เทานั้น 
  
ขอ ๑๓  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการเผยแพรหรือตอบปญหาทางสื่อมวลชน 
ถาแสดงตนวาเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถแจงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได 
แตตองไมเปนการสื่อไปในทํานองโฆษณาโออวดเกินความเปนจริง หลอกลวง 
หรือทําใหผูปวยหลงเชื่อมาใชบริการและในการแจงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปรากฏหมายเลขโทรศัพทสวน
ตัวในที่เดียวกัน 
  
ขอ ๑๔  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี มิใหการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรูความสามารถ 
  
หมวด ๔ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



                   
  
ขอ 
๑๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณนั้นๆ 
ภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณที่มีอยู 
  
ขอ ๑๖  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจากคาบริการที่ควรไดรับ 
  
ขอ ๑๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมจูงใจหรือชักชวนผูปวยใหมารับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม 
เพื่อผลประโยชนของตน 
  
ขอ ๑๘  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมให หรือรับผลประโยชนเปนคาตอบแทนเนื่องจากการรับ 
หรือสงผูปวยเพื่อรับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม หรือเพื่อการอื่นใด 
  
ขอ ๑๙  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ 
  
ขอ ๒๐  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ 
  
ขอ ๒๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมหลอกลวงผูปวยใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของตน 
  
ขอ ๒๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย 
  
ขอ ๒๓  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองของผูปวย 
  
ขอ ๒๔  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมสั่ง ใช หรือสนับสนุนการใชยาตํารับลับ 
รวมทั้งใชอุปกรณการแพทยอันไมเปดเผยสวนประกอบ 
  
ขอ ๒๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย 
  
ขอ ๒๖  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใหความเห็นโดยไมสุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม 
  
ขอ ๒๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย 
หรือผูปวยที่เสียชีวิตแลวซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที ่
  
ขอ ๒๘  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคําขอรอง 
และตนอยูในฐานะที่จะชวยได 
เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิตโดยตองใหคําแนะนําที่เหมาะสม 
  
ขอ ๒๙  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใช หรือสนับสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใดๆ 
ทางการแพทยหรือสาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 
  



หมวด ๕ 
การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ 
                   
  
ขอ ๓๐  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกยองใหเกียรติเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
  
ขอ ๓๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงกัน 
  
ขอ ๓๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมชักจูงผูปวยของผูอื่นมาเปนของตน 
  
หมวด ๖ 
การปฏิบัติตอผูรวมงาน 
                   
  
ขอ ๓๓  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน 
  
ขอ ๓๔  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงผูรวมงาน 
  
ขอ ๓๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงสงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผูรวมงาน 
  
หมวด ๗ 
การปฏิบัตตินเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
                   
  
ขอ 
๓๖  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลตองไมโฆษณาสถานพยาบาลหรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณ
าสถานพยาบาลที่ตนเปนผูดําเนินการในลักษณะดังตอไปนี ้

§ (๑) โฆษณาสถานพยาบาลในทํานองโออวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือกิจกรรมอื่นของสถานพยาบาลเกินกวาที่เปนจริง 

§ (๒) โฆษณาสถานพยาบาลโดยโออวดกิจกรรมของสถานพยาบาลนั้น 
หรือสรรพคุณของเครื่องมือเครื่องใชของสถานพยาบาล ไปในทํานองจูงใจใหผูอื่นเขาใจผิด 
โดยไมถูกตองตามหลักวิชาการที่เปนมาตรฐานของวิชาชีพเวชกรรม 
หรือทําใหประชาชนเกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความเปนจริง 

§ (๓) โฆษณาสถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนการลามก ไมสุภาพ สําหรับสาธารณชนทั่วไปหรือมีลักษณะเปนการกระตุน 
หรือยั่วยุกามารมณ หรือเปนการขัดตอศีลธรรมอันด ี

§ (๔) 
โฆษณาสถานพยาบาลทํานองวาจะใหสวนลดเปนเงินหรือใหผลประโยชนตอบแทนแกผูใดใหเปนไปตามระเบียบที่แพทย
สภากําหนด 

§ (๕) 
โฆษณาสถานพยาบาลวามีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใดมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลนั้นโดยไมเ
ปนความจริง 



  
ขอ ๓๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ตองไมใหหรือยอมใหมีการใหคาตอบแทนเปนเงิน 
หรือผลประโยชนตอบแทนใดๆ แกผูชักนําผูไปขอรับบริการจากสถานพยาบาลนั้น 
  
ขอ ๓๘  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาล 
ตองไมใหหรือยินยอมใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทย หรอืการสาธารณสุข 
หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาลนั้นๆ 
  
ขอ ๓๙  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดไปทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล 
มีสิทธิที่จะประกาศหรือยินยอมใหมีการประกาศชื่อของตน ณ สถานพยาบาลนั้นเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานเปนเวลาแนนอน 
หรือปฏิบตัิงานเปนประจําเทานั้น โดยตองมีขอความระบุ วัน 
เวลาที่ไปปฏิบัติงานประกอบชื่อของตนไวในประกาศนั้นใหชัดเจนดวย 
  
ขอ ๔๐  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดที่ไปทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล 
ถามิไดเปนผูปฏิบัติงานประจําหรือไปปฏิบัติงานไมเปนเวลาที่แนนอน ไมมีสิทธิที่จะใหมีการประกาศชื่อของตน ณ 
สถานพยาบาลนั้น 
เวนแตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับผูดําเนินการสถานพยาบาลนั้นๆ 
  
หมวด ๘ 
การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
                   
  
ขอ ๔๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับเงินจากผูประกอบธุรกิจไมวากรณีใดๆ 
ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนที่ปรึกษา เปนวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจาก 
ผูประกอบธุรกิจดังกลาว 
  
ขอ ๔๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับสิ่งของ การบริการ 
หรือนันทนาการที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาทจากผูประกอบธุรกิจไมวากรณีใดๆ 
ยกเวนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการที่ยังประโยชนแกผูปวย 
โดยใหรับในนามของสถาบันตนสังกัด 
  
ขอ ๔๓  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด เมื่อรับทุนจากผูประกอบธุรกิจในการไปดูงานไปประชุม 
หรือไปบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ใหรับทุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร 
และคาที่พัก สําหรับเฉพาะตนเองเทานั้น และจํากัดเฉพาะชวงเวลาของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายเทานั้น 
  
ขอ ๔๔  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด ถาตองการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใดๆ 
ตอสาธารณชนจะตองไมใชคําวา นายแพทย แพทยหญิง คําอื่นใด หรือกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ 
ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทําอยางใดๆ 
ใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาเปนแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  
ขอ ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูดการเขียน 
หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑสุขภาพใด 



ตองแสดงโดยเปดเผยในขณะเดียวกันนั้นดวยวาตนมีสวนเกี่ยวของโดยไดรับผลประโยชนใดๆ จากผูประกอบธุรกิจนั้น เชน 
เปนที่ปรึกษา เปนผูรวมทุน เปนผูไดรับทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผูประกอบธุรกิจนั้นๆ 
  
ขอ ๔๖  ราชวิทยาลัย และวิทยาลัยในสังกัดแพทยสภาอาจวางระเบียบกําหนดแนวปฏิบัติตามขอบังคับในหมวดนี้ 
สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนสมาชิกของราชวิทยาลัยและวิทยาลัยนั้นๆ ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
  
หมวด ๙ 
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
                   
  
ขอ ๔๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยตองไดรับความยินยอมจากผูถูกทดลอง 
และตองพรอมที่จะปองกันผูถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้น 
  
ขอ 
๔๘  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูถูกทดลองเชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูปวยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตาม หมวด ๔ โดยอนุโลม 
  
ขอ ๔๙  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหาย 
เนื่องจากการทดลองที่บังเกิดตอผูถูกทดลองอันมิใชความผิดของผูถูกทดลองเอง 
  
ขอ ๕๐  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย 
สามารถทําการวิจัยไดเฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกลาว 
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดานจริยธรรมที่เกี่ยวของแลวเทานั้น 
  
ขอ 
๕๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษยจะตองปฏิบัติตามแนวทางจริย
ธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษยและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
  
หมวด ๑๐ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถายอวัยวะ 
                   
  
ขอ ๕๒  การปลูกถายอวัยวะที่ผูบริจาคประสงคจะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิต 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายอวัยวะตองดําเนินการตามเกณฑตอไปนี ้

§ (๑) ผูบริจาคตองเปนญาติโดยสายเลือด หรือคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกับผูรับอวัยวะมาแลวอยางนอยสามปเทานั้น 
ยกเวนกรณีเปนการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาอยูในเกณฑสมองตายตามประกาศแพทยสภ
า 

§ (๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะตองทําการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานที่แสดงวา 
ผูบริจาคเปนญาติโดยสายเลือด หรือเปนคูสมรสกับผูรับอวัยวะ 
โดยตองเก็บหลักฐานดังกลาวไวในรายงานผูปวยของผูรับอวัยวะ 



§ (๓) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองอธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตางๆ 
แกผูบรจิาคทั้งจากการผาตัด หรือหลังการผาตัดอวัยวะที่บริจาคออกแลวเมื่อผูบริจาคเขาใจและเต็มใจที่จะบริจาคแลว 
จึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไวเปนลายลักษณอักษร (Informed consent form) 

§ (๔) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ 
ตองทําหลักฐานเปนหนังสือเพื่อแสดงวาไมมีการจายคาตอบแทนแกผูบริจาคเปนคาอวัยวะ 

§ (๕) ผูบริจาคตองมีสุขภาพสมบูรณเหมาะสมที่จะบริจาคอวัยวะได 

  
ขอ ๕๓  การปลูกถายอวัยวะที่ใชอวัยวะจากผูที่สมองตายตองดําเนินการตามเกณฑตอไปนี ้
๕๓.๑ ผูที่สมองตายตามเกณฑการวินิจฉัยของแพทยสภาเทานั้น 
ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะนําเอาอวัยวะไปทําการปลูกถายอวัยวะ และผูที่สมองตายดังกลาวตองไมมีภาวะดังตอไปนี ้

§ ๕๓.๑.๑ มะเร็งทุกชนิด ยกเวนมะเร็งสมองชนิดปฐมภูม ิ
§ ๕๓.๑.๒ ติดเชื้อทั่วไป และโลหิตเปนพิษ 
§ ๕๓.๑.๓ การทดสอบเอช ไอ วี (HIV) ใหผลบวก 
§ ๕๓.๑.๔ ผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา ผูปวยที่เปนโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน หรือไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน 

หรือปลายประสาทอักเสบเฉียบพลัน ที่ตายโดยไมทราบสาเหตุแนนอน 
§ ๕๓.๑.๕ ผูปวยที่เปนโรควัวบา (Creutzfuldt Jacob disease) หรือผูปวยที่เปนโรคสมองเสื่อมที่ไมทราบสาเหตุแนนอน 

๕๓.๒ การขอบริจาคอวัยวะจากญาติผูเสียชีวิตตามเกณฑสมองตายของแพทยสภาตองดําเนินการโดยคณะแพทย 
หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะแพทยเทานั้น สําหรับการริเริ่มขอบริจาคคณะแพทย 
หรือพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผูปวยทีเ่สียชีวิตควรเปนผูริเริ่ม 
๕๓.๓ ญาติผูตายที่จะบริจาคอวัยวะตองเปนทายาทหรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูตาย 
และจะเปนผูลงนามบริจาคอวัยวะเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งมีพยานลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 
๕๓.๔ ญาติผูตายที่บริจาคตองทําคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวาจะไมรับสิ่งตอบแทนเปนคาอวัยวะโดยเด็ดขาด 
๕๓.๕ ในกรณีที่ผูตายไดแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
และมีบัตรประจําตัวผูที่แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะดังกลาว ถาไมสามารถติดตามหาญาติผูตายในขอ ๕๓.๓ ได 
ใหถือวาเอกสารแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะที่ผูบริจาคอวัยวะใหไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
เปนเอกสารที่ใชแทนเอกสารในขอ ๕๓.๓ 
๕๓.๖ กอนที่จะเอาอวัยวะออกจากผูที่สมองตาย 
ซึ่งตองมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายตองแจงใหผูชนัสูตรพลิกศพทราบกอน 
และศัลยแพทยผูผาตัดอวัยวะจากศพตองบันทึกการนําอวัยวะออกไปจากศพนั้นไวในเวชระเบียนของผูตายดวย 
  
ขอ ๕๔  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ 
ตองเปนศัลยแพทยผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
  
ขอ 
๕๕  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายอวัยวะตองกระทําการปลูกถายอวัยวะในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกช
น ซึ่งเปนสมาชิกของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
  
หมวด ๑๑ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากผูบริจาค 
                   



  
ขอ ๕๖  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(๑) เปนอายุรแพทยโรคเลือด หรือกุมารแพทยโรคเลือดผูไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือ 
(๒) 
เปนอายุรแพทยหรือกุมารแพทยที่ผานการอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตที่แพทย
สภารับรอง 
  
ขอ ๕๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตในกรณีที่ผูบริจาค 
และผูรับบริจาคไมใชญาติโดยสายเลือด (Unrelated donor) นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๕๖ แลว 
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย คือ 
(๑) มีประสบการณการปลูกถายไขกระดูกไมนอยกวาสองป และ 
(๒) ไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิด เม็ดโลหิต 
  
ขอ ๕๘  ใหมีคณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตประกอบดวย 
ผูแทนจากสมาคมปลูกถายไขกระดูกแหงประเทศไทย ๑ คน ผูแทนสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ๑ คน 
ผูแทนศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย ๑ คน ผูแทนสถาบันที่มีประสบการณ ในการปลูกถายไขกระดูก 
สถาบันละ ๑ คน อยางนอย ๔ คน แตไมเกิน ๕ คน กรรมการแพทยสภา ๒ คนใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง มหีนาที่ 
(๑) พิจารณาใหการรับรองผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามขอ ๕๗ 
(๒) เพิกถอนใหการรับรองกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมขาดคุณสมบัติ 
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี ้
  
ขอ ๕๙  คณะอนุกรรมการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจะใหการรับรองผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตามขอ ๕๗ 
ตามหลักเกณฑดังนี ้

§ (๑) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีจํานวนผูปวยที่ปลูกถายไขกระดูกจากพี่นองที่มี เอชแอลเอ 
ตรงกันไมนอยกวาสิบรายตอป 

§ (๒) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

๒.๑ มีแพทยเฉพาะทางสาขาอืน่ๆ ไดแก 
(๑) กุมารเวชศาสตร และ/หรืออายุรศาสตร ในสาขาโรคหัวใจ โรคติดเชื้อโรคทางเดินอาหาร โรคไต โรคปอด 
(๒) ศัลยศาสตร 
(๓) ธนาคารเลือด 
๒.๒ มีพยาบาลประจําหอผูปวยปลูกถายไขกระดูกตลอดเวลาในอัตราสวน ของพยาบาลตอผูปวย ไมนอยกวา ๑:๓ 
๒.๓ องคประกอบอื่นๆ 
(๑) มีหองแยกที่ใหการรักษาผูปวยเม็ดโลหิตขาวต่ํา 
(๒) หออภิบาลผูปวยหนัก 
(๓) สามารถใหการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจทางภาพรังสีไดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
(๔) สามารถใหโลหิตและสวนประกอบของโลหิตไดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
  
ขอ ๖๐  การปลูกถายเซลลตนกําเนิดจากไขกระดูกหรือกระแสโลหิต 
ในกรณีผูบริจาคและผูรับบริจาคมิใชญาติใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ดําเนินการจัดหาผูบริจาค (Donor 
Registration) โดยการจัดตั้ง National Stem cell Donor Program ภายใตการกํากับดูแลของแพทยสภา 
  



ขอ ๖๑  ในการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต 
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสุขภาพผูบริจาควาเปนผูมีสุขภาพสมบูรณเหมาะสมที่จะบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตได 
(๒) อธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตางๆ 
แกผูบริจาคในระหวางการบริจาคและภายหลังการบริจาค เมื่อผูบริจาคเขาใจและเต็มใจที่จะบริจาคแลว 
จึงลงนามแสดงความยินยอมในแบบใบยินยอมบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต 
ซึ่งแนบทายขอบังคับนี้ไวเปนลายลักษณอักษร 
กรณีเปนการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยการใชเลือดจากรกใหผูบริจาคหรือสามีเปนผูลงนามแสดงความยินยอ
ม 
(๓) จัดใหมีการทําหลักฐานเปนหนังสือเพื่อแสดงวาไมมีการจายคาตอบแทนเปนคาเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตแกผูบริจาค 
  
ขอ 
๖๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตสามารถเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตไวในหอง
ปฏิบัติการ เพื่อการปลูกถายในอนาคตไดตามความเหมาะสม 
  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สมศักดิ์ โลหเลขา 

นายกแพทยสภา 
 


