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กฎหมาย

พระราชบัญญตัวิชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

ข้อบังคบัสถาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2565



พระราชบัญญตัวิชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญตัินี้
เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การปฏิบติังานบุคคลดา้นการสาธารณสุข
ใหมี้มาตรฐานเดียวกนั

ใหจ้ดัตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึน
เพื่อส่งเสริม ก าหนด และควบคุมมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพ                 
การสาธารณสุขชุมชน



พระราชบัญญัตวิชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน คือ
วิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเก่ียวกบั

- การส่งเสริมสุขภาพ
- การป้องกนัโรค
- การควบคุมโรค
- การตรวจประเมินและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้
- การดูแลใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย
- การฟ้ืนฟูสุขภาพ
- การอาชีวอนามยั และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม



พระราชบัญญัตวิชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน

คือ การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน                  
คือ บุคคลซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

จากสภาการสาธารณสุขชุมชน



ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

การประกอบวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพ



จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพ
แต่ละอาชีพก าหนดข้ึน  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง 
รวมถึงสภานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด้

• (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)

วชิาชีพ คือ วิชาชีพท่ีน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ

• (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ คือ



จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ                
คือ มาตรฐานความประพฤติ              

ท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้ง

เพื่ อ รั กษ า  ห รื อผ ดุ ง
เ กี ย ร ติ คุ ณ  ช่ื อ เ สี ย ง              
และสถานะของวิชาชีพ

สรุป



จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ข้อบังคบัสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2565
กรอบในการประพฤติปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- หลกัทัว่ไป - การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- การปฏิบติัดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม - การปฏิบติัต่อผูร่้วมวชิาชีพ
- การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน - การปฏิบติัเก่ียวกบัสถานพยาบาล
- การศึกษา วิจยั และการทดลองในมนุษย์
- การศึกษา วจิยั เก่ียวกบัขอ้มูลหรือเอกสาร
- การศึกษา วจิยั เก่ียวกบัการอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
- การโฆษณา



หลกัทัว่ไป

ตอ้งด ารงตนใหส้มควร               
ในสังคมโดยธรรม                 
เคารพต่อกฎหมาย                   
ของบา้นเมือง

ตอ้งประกอบวิชาชีพดว้ย
เจตนาดี โดยไม่ค านึงถึง
ฐานะ เพศ อาย ุเช้ือชาติ 
ศาสนา  ลทัธิ สงัคม 

การเมือง

ตอ้งไม่ประพฤติ             
หรือกระท าการใด ๆ  
ใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ

แห่งวิชาชีพ



การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(1) ตอ้งรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
(2) ไม่จูงใจหรือชกัชวนใหผู้ใ้ดมารับบริการเพ่ือผลประโยชน์ของตน
(3) ปฏิบติัต่อผูป่้วยหรือผูรั้บบริการโดยสุภาพ ปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็
(4) ไม่หลอกหลวงผูป่้วยหรือผูรั้บบริการใหเ้ขา้ใจผิดในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือผลประโยชน์ของตน
(5) ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัและความส้ินเปลืองท่ีเกินความจ าเป็นของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ
(6) ไม่รับรองหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพอนัเป็นเทจ็
(7) ไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ    

หรือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามหนา้ท่ี
(8) ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท่ี้เจบ็ป่วยเม่ือไดรั้บค าร้องขอและตนอยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยได้
(9) ไม่ประกอบวชิาชีพในท่ีหรือทางสาธารณะ เวน้แต่เหตุฉุกเฉินหรือเป็นการปฐมพยาบาล 

หรือการปฏิบติัตามหนา้ท่ี
(10) ตอ้งไม่ใชห้รือสนบัสนุนใหมี้การประกอบวิชาชีพโดยผิดกฎหมาย



การปฏิบัตด้ิานอนามยัส่ิงแวดล้อม

1. ไม่ใหค้วามเห็นเพ่ือประกอบการอนุญาตดา้น
อนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเทจ็

2. ตอ้งประเมินปัจจยัเส่ียงดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
เสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขไม่ใหเ้กิดโรค

และภยัสุขภาพ

4. ตอ้งตรวจสอบ เสนอแนะ และใหค้วามเห็นเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาหรือระงบัเหตุเร่งด่วนดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม              

ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ กบัการด ารงชีวติ                           
ของประชาชนอยา่งร้ายแรง

5. ตอ้งประกอบวชิาชีพโดยใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยัและสวสัดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพยสิ์น                           

และส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นสาธารณะ

3. ตอ้งติดตามและประเมินปัจจยัเส่ียงดา้น
อนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ      
และก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพ่ือลด
ความเส่ียงจากการเจบ็ป่วยในชุมชน



การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมวชิาชีพ

1. ยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

2. ไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตน

3. ไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน

4. ไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของผู้อื่นมาเป็นของตน



การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงาน

1. ยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน
2. ไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน



การปฏิบัติเกีย่วกบัสถานพยาบาล

ต้องปฏิบตัิตนเกี่ยวกบัสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล



การศึกษาวจิัยและการทดลองในมนุษย์

1. การท าวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ ต้องได้รับความเห็นชอบ อนุมัติ                                  
หรือรับรองจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมการวิจยัแลว้เท่านั้น

2. ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูถู้กทดลองเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพร้อม                         
ท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทดลองนั้น

3. ตอ้งปฏิบติัต่อผูถู้กทดลองเช่นเดียวกบัการปฏิบติัต่อผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ
4. ตอ้งรับผิดชอบต่ออนัตรายหรือผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผูถู้กทดลองอนัมิใช่

ความผดิของผูถู้กทดลอง
5. ใหผู้ถู้กทดลองบอกเลิกหรือถอนตวัจากการทดลองเม่ือใดกไ็ด้
6. ต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลอง                     

ในมนุษยแ์ละจรรยาบรรณของนกัวิจยั



การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัข้อมูลหรือเอกสาร

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลหรือเอกสาร ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากเจา้ของขอ้มูลหรือเจา้ของเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งรักษาความลบั
ของขอ้มูลดงักล่าว



การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัการอาชีวอนามยั
และอนามยัส่ิงแวดล้อม

1. การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีใดๆ 
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากหน่วยงานหรือผูรั้บผดิชอบสถานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

2. การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมนุษยใ์นสถานท่ีใดๆ ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบสถานท่ีนั้น              
และบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

3. ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการอาชีวอนามยัและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมหรือบุคคลท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการศึกษาวิจยันั้น



การโฆษณา

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่โฆษณา  ใช ้ จา้ง หรือ
ยนิยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณาการประกอบวชิาชีพ ความรู้
และความช านาญในการประกอบวชิาชีพของตน   

เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี

• (1) การแสดงผลงานในวารสารทางวชิาการ หรือในการ
ประชุมวชิาการ

• (2) การแสดงผลงานในหนา้ท่ีหรือเพื่อใหค้วามรู้ต่อ
สาธารณะ

• (3) การแสดงผลงานหรือความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นการ
สาธารณสุขเพื่อการศึกษาของมวลชน

• (4) การประกาศเกียรติคุณโดยสถาบนั สมาคม หรือมูลนิธิ

2. ผูป้ระกอบวชิาชีพสามารถแสดงขอ้ความเก่ียวกบั
การประกอบวชิาชีพของตน ณ สถานท่ีท าการ
ประกอบวชิาชีพได ้เฉพาะขอ้ความดงัต่อไปน้ี

• (1) ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ ฐานนัดรศกัด์ิ
• (2) ช่ือปริญญาซ่ึงตนไดรั้บ
• (3) ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ของตน
• (4) ช่ือหน่วยบริการหรือสถานพยาบาล ท่ีอยูห่รือท่ีตั้ง 

หมายเลขโทรศพัทห์รือส่ืออ่ืน ๆ
• (5) เวลาท าการ



3. การใหข้อ้มูลทางวิชาการหรือตอบปัญหาเก่ียวกบัวชิาชีพ                  
ทางส่ือมวลชน ใหแ้สดงตนวา่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ                            

และแจง้สถานท่ีท าการประกอบวิชาชีพได้

การโฆษณา (ต่อ)



เคร่ืองมือควบคุม ก ากบั การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ                    
ท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด สภาการสาธารณสุขชุมชน



กระบวนการด าเนินการด้านจรรยาบรรณ
ส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน

> การกล่าวหา ใหท้ าเป็นหนงัสือหรือแจง้เร่ือง ต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน
> บุคคลท่ีมีสิทธิกล่าวหา

- บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
- บุคคลอ่ืน
- กรรมการ

> วิธีการยืน่ หรือแจง้เร่ือง
- ดว้ยตนเอง
- ส่งทางไปรษณีย์

> ระยะเวลา
- ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองการประพฤติผดิและรู้ตวัผูก้ระท าผดิ
- ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการประพฤติผดิของผูป้ระกอบวิชาชีพ 



ขั้นตอนการพจิารณาด้านจรรยาบรรณของสภาการสาธารณสุขชุมชน

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เพ่ือสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงแลว้ท ารายงานพร้อมทั้งความเห็น  
เสนอคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

2. เม่ือได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้วให้คณะกรรมการ                      
สภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณาแลว้มีมติอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี

ใหค้ณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาใหม่
ส่งใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนด าเนินการต่อไปในกรณีท่ีเห็นวา่ขอ้กล่าวหานั้นมีมูล
ใหย้กขอ้กล่าวหาในกรณีท่ีเห็นวา่ ขอ้กล่าวหานั้นไม่มีมูล

3. ใหค้ณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อท าหนา้ท่ี
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อ
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือวินิจฉยัช้ีขาดต่อไป




