
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสขุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ญ)  ประกอบกับมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑) 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  

โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณซึ่งคณะกรรมการ 

สภาการสาธารณสุขชุมชนแต่งตั้งขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๑ 

หลักทั่วไป 
 
 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม  เคารพต่อกฎหมาย 

ของบ้านเมือง 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี  โดยไม่ค านึงถึงฐานะ  เชื้อชาติ  

สัญชาติ  ศาสนา  สังคมหรือลัทธิการเมือง 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๒ 

การประกอบวชิาชีพการสาธารณสขุชุมชน 
 

 

ส่วนที ่ ๑ 

การปฏิบตัตินต่อผู้ปว่ยหรือผู้ใช้บริการ 
 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพที่สภาการสาธารณสุขชุมชน
ประกาศก าหนดโดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จูงใจหรือชักชวนให้ผู้ป่วยมารับบริการทางวิชาชีพ 
เพื่อผลประโยชน์ของตน 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียกร้องขอรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก 
การรับหรือส่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสาธารณสุขชุมชน 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจาก 
การบังคับขู่เข็ญ   

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการให้หลงเข้าใจเพ่ือผลประโยชน์
ของตน 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้อุบายด้วยประการใด ๆ  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  
เพื่อจะให้ตนได้รับผลประโยชน์นอกเหนือจากที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้ตกลงตามสัญญา 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลือง
ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่สั่งหรือสนับสนุนรวมทั้งใช้อุปกรณ์ในการให้บริการโดย 
ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยเจตนา  หรือให้ความเห็นโดย 
ไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ  อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการซึ่งตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ  เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ  หรือเมื่อต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย
เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท าอันเกี่ยวหรือปิดบังข้อความ 
ที่ควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบการในทางสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ  เว้นแต่
ในเหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาลหรือในการปฏิบัติหน้าที่การงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  
ตามรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือสภากาชาดไทย 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

ส่วนที ่ ๒ 
การปฏิบตัติ่อผู้รว่มวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  รวมทั้ง  
สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ร่วมวิชาชีพ 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตน 
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย  หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน 
ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการของผู้อื่นมาเป็นของตน 

ส่วนที ่ ๓ 
การปฏิบตัติ่อผู้รว่มงาน 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย  หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ 

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที ่ ๔ 
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ 

 
 

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวชิาชีพโดยให้ความส าคัญตอ่ความปลอดภัยสุขอนามัย
และสวัสดิภาพของสาธารณชน  ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ 

ส่วนที ่ ๕ 
การทดลองในมนุษย์ 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ท าการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง
เป็นลายลักษณ์อักษร  และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ 

ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลอง  
ที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ทดลอง 

ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลอง
ในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

หมวด  ๓ 
การโฆษณา 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบวชิาชีพตอ้งไมโ่ฆษณา  ใช้  จ้าง  หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ  
ความรู้  และความช านาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือผู้อื่น 

ข้อ ๓๕ การโฆษณาตามข้อ  ๓๔  อาจกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการ  หรือในการประชุมวิชาการ 
(๒) การแสดงผลงานในหน้าที่  หรือในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
(๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือการศึกษาของมวลชน 
(๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
ข้อ ๓๖ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนที่สถานที่ 

ท าการประกอบวิชาชีพได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อนามสกุล  และอาจมีค าประกอบชื่อได้เพียง  ต าแหน่งทางวิชาการ  ฐานันดรศักดิ์   

ยศและบรรดาศักดิ์เท่านั้น 
(๒) ชื่อปริญญา  วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ  หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น  ซึ่งตนได้รับมา

โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน  หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง 
(๓) สาขาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๔) เวลาท าการ 
ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแจ้งข้อความการประกอบวิชาชีพ  เฉพาะการแสดงที่อยู่ที่ตั้ง

ส านักงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หรือการสื่อสารอื่น  หรือข้อความที่อนุญาตตามข้อ  ๓๖ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ท าการเผยแพร่ให้ข้อมูลทางวิชาการหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางสื่อมวลชน  ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แจ้งสถานที่ท าการประกอบวิชาชีพส่วนตัว
ท านองการโฆษณา  และต้องไม่มีการแจ้งข้อความตามข้อ  ๓๖  ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นด้วย 

ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมีมิให้การประกอบวิชาชีพของตน  
แพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรู้  ความสามารถ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑


