เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ญ) ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บั งคั บ นี้ เรี ยกว่า “ข้อ บั งคั บ สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ว่ าด้ วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่า คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณซึ่ งคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขชุมชนแต่งตั้งขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
หมวด ๑
หลักทั่วไป
ข้อ ๔ ผู้ป ระกอบวิช าชี พ ย่อ มดารงตนให้ สมควรในสั งคมโดยธรรม เคารพต่ อ กฎหมาย
ของบ้านเมือง
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา สังคมหรือลัทธิการเมือง
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง
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หมวด ๒
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ส่วนที่ ๑
การปฏิบตั ติ นต่อผู้ปว่ ยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ ๗ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งรั ก ษามาตรฐานของวิ ช าชี พ ที่ ส ภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ประกาศกาหนดโดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ ๘ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ จู ง ใจหรื อ ชั ก ชวนให้ ผู้ ป่ ว ยมารั บ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ
เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ ๙ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ เรีย กร้อ งขอรับ ผลประโยชน์ เป็ น ค่ าตอบแทนเนื่ อ งจาก
การรับหรือส่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสาธารณสุขชุมชน
ข้อ ๑๐ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ใช้ บ ริก ารโดยสุ ภ าพและปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญ
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการให้หลงเข้าใจเพื่อผลประโยชน์
ของตน
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เพื่อจะให้ตนได้รับผลประโยชน์นอกเหนือจากที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้ตกลงตามสัญญา
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลือง
ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๔ ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ต้ องไม่ สั่งหรือสนั บสนุ นรวมทั้ งใช้ อุป กรณ์ ในการให้ บ ริการโดย
ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือให้ความเห็นโดย
ไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการซึ่งตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยหรื อผู้ใช้บริการ หรือเมื่อต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย
เมื่อได้รับคาขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทาอันเกี่ ยวหรือปิดบังข้อความ
ที่ควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
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ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบการในทางสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ เว้นแต่
ในเหตุ ฉุ ก เฉิ น ในการปฐมพยาบาลหรื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงานของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย
ส่วนที่ ๒
การปฏิบตั ติ ่อผู้รว่ มวิชาชีพ
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตน
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน
ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการของผู้อื่นมาเป็นของตน
ส่วนที่ ๓
การปฏิบตั ติ ่อผู้รว่ มงาน
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน
ข้อ ๒๗ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ร่ ว มงานมี โอกาสเพิ่ ม พู น ความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๔
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ
ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยสุขอนามัย
และสวัสดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ
ส่วนที่ ๕
การทดลองในมนุษย์
ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง
เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น
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ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ
ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลอง
ที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ทดลอง
ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถทาการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลอง
ในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย
หมวด ๓
การโฆษณา
ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ
ความรู้ และความชานาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๓๕ การโฆษณาตามข้อ ๓๔ อาจกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการ หรือในการประชุมวิชาการ
(๒) การแสดงผลงานในหน้าที่ หรือในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
(๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
(๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือมูลนิธิ
ข้อ ๓๖ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนที่สถานที่
ทาการประกอบวิชาชีพได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่องต่อไปนี้
(๑) ชื่อนามสกุล และอาจมี คาประกอบชื่อได้ เพี ย ง ต าแหน่ งทางวิชาการ ฐานั น ดรศั ก ดิ์
ยศและบรรดาศักดิ์เท่านั้น
(๒) ชื่อปริญญา วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสื อแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้รับมา
โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง
(๓) สาขาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(๔) เวลาทาการ
ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแจ้งข้อความการประกอบวิชาชีพ เฉพาะการแสดงที่อยู่ที่ตั้ง
สานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่น หรือข้อความที่อนุญาตตามข้อ ๓๖
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ข้อ ๓๘ ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ผู้ทาการเผยแพร่ให้ข้อมูลทางวิชาการหรือตอบปั ญ หาเกี่ยวกั บ
วิชาชีพทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แจ้งสถานที่ทาการประกอบวิชาชีพส่วนตัว
ทานองการโฆษณา และต้องไม่มีการแจ้งข้อความตามข้อ ๓๖ ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ ๓๙ ผู้ป ระกอบวิชาชีพต้องระมัด ระวังตามวิสัยที่พึ งมีมิให้ การประกอบวิชาชีพ ของตน
แพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นทานองโฆษณาความรู้ ความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

