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หมวด ๑ หลกัทั่วไป

ผู้ประกอบวชิาชีพต้อง

• ด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม เคารพต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง (ข้อ ๕)

• ประกอบวชิาชีพด้วยเจตนาด ีโดยไม่ค านึงถึงฐานะ เพศ อายุ เช้ือ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา ลทัธิ สังคม การเมือง (ข้อ ๖)

• ไม่ประพฤตหิรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุให้เส่ือมเสีย
เกยีรติศักดิ์แห่งวชิาชีพ (ข้อ ๗)



หมวด ๒ การประกอบวชิาชีพฯ

๕ * ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวชิาชีพ (ข้อ ๘)

* ไม่จูงใจหรือชักชวนให้ผู้ใดมารับบริการเพ่ือผลประโยชน์

ของตน(ข้อ ๙)

* ปฏิบัตต่ิอผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยสุภาพ ปราศจาก

การบังคบัขู่เขญ็ (ข้อ ๑๐)

* ไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้เข้าใจผดิ

ในการประกอบวชิาชีพ เพ่ือผลประโยชน์ของตน (ข้อ ๑๑)



หมวด ๒ การประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ)

* ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความส้ินเปลืองทีเ่กนิ
ความจ าเป็นของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ(ข้อ ๑๒)

* ไม่รับรองหรือให้ความเห็นเกีย่วกบัการประกอบวชิาชีพอนั           
เป็นเท็จ(ข้อ ๑๓)

* ไม่เปิดเผยความลบัของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการซ่ึงตนทราบมา
เน่ืองจากการประกอบวชิาชีพ  เว้นแต่ได้รับความยินยอมของ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ หรือเม่ือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตาม
หน้าที่ (ข้อ ๑๔)



หมวด ๒ การประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ)

* ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ทีอ่ยู่ในระยะอนัตรายจากการ
เจ็บป่วยเม่ือได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยได้ (ข้อ ๑๕)

* ไม่ประกอบวชิาชีพในทีห่รือทางสาธารณะ เว้นแต่เหตุ
ฉุกเฉินหรือเป็นการปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัตติามหน้าที่

(ข้อ ๑๖)

* ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มกีารประกอบวชิาชีพโดย

ผดิกฎหมาย(ข้อ ๑๗)



หมวด ๓ การปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

• ไม่ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการอนุญาตด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม
ทีเ่ป็นเทจ็ (ข้อ ๑๘)

• ประเมนิปัจจัยเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมเสนอหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือแก้ไขไม่ให้เกดิโรคและภยัสุขภาพ (ข้อ ๑๙)
• ติดตามและประเมนิปัจจัยเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมทีม่ี
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและก าหนดแนวทางฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมเพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วยในชุมชน
(ข้อ ๒๐)



หมวด ๓ การปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

• ต้องตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ความเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
ระงบัเหตุเร่งด่วนด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อ
สุขภาพ กบัการด ารงชีวติของประชาชนอย่างร้ายแรง (ข้อ ๒๑)

• ต้องประกอบวชิาชีพโดยให้ความส าคญัต่อความปลอดภยั
สุขอนามยัและสวสัดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพย์สิน
และส่ิงแวดล้อมอนัเป็นสาธารณะ



หมวด ๔  การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมวชิาชีพ

• ยกย่องให้เกยีรติและเคารพในศักดิ์ศรีซ่ึงกนัและกนั (ข้อ ๒๓)

• ไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวชิาชีพอ่ืนมาเป็นของตน (ข้อ ๒๔)

• ไม่ให้ร้ายหรือกลัน่แกล้งผู้ร่วมวชิาชีพด้วยกนั (ข้อ ๒๕)

• ไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของผู้อ่ืนมาเป็นของตน (ข้อ ๒๖)



หมวด ๕ การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงาน

* ยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของ
ผู้ร่วมงาน (ข้อ ๒๗)

*   ไม่ให้ร้ายหรือกลัน่แกล้งผู้ร่วมงาน (ข้อ ๒๘)



หมวด ๖  การปฏิบัติเกีย่วกบัสถานพยาบาล

• ต้องปฏิบัติตนเกีย่วกบัสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล (ข้อ ๒๙)



หมวด ๗ การศึกษาวจิัย

ส่วนที่ ๑ การศึกษาวจิัยและการทดลองในมนุษย์

* การท าวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ ต้องได้รับความเห็นชอบ 
อนุมัตหิรือรับรองจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวจิยัแล้วเท่าน้ัน 
(ข้อ ๓๑)

*  ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
พร้อมทีจ่ะป้องกนัผู้ถูกทดลองจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการทดลองนั้น
(ข้อ ๓๒)

* ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการ (ข้อ ๓๓)



หมวด ๗ การศึกษาวจิัย (ต่อ)

ต้องรับผิดชอบต่ออนัตรายหรือผลเสียหายที่เกิดขึน้ต่อ
ผู้ถูกทดลองอนัมใิช่ความผดิของผู้ถูกทดลอง (ข้อ ๓๔)

ให้ผู้ถูกทดลองบอกเลิกหรือถอนตัวจากการทดลองเม่ือใด
กไ็ด้ (ข้อ ๓๕)

ต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวจิัย (ข้อ ๓๖)



หมวด ๗ การศึกษาวจิัย (ต่อ)

ส่วนที่ ๒ การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัข้อมูลหรือเอกสาร

ต้องได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือ
เจ้าของเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต้องรักษาความลบั
ของข้อมูลดงักล่าว (ข้อ ๓๗)



หมวด ๗ การศึกษาวจิัย (ต่อ)

ส่วนที่ ๓ การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัอาอาชีวอนามยัหรืออนามยั          
ส่ิงแวดล้อม

การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัอาชีวอนามยัและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถานทีใ่ดๆ ต้องได้รับความยนิยอมจาก
หน่วยงานหรือผู้รับผดิชอบสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ข้อ ๓๘)



หมวด ๗ การศึกษาวจิัย (ต่อ)

การศึกษาวจิัยเกีย่วกบัการอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม

ทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์ในสถานทีใ่ดๆ  ต้องได้รับความยนิยอมจาก
หน่วยงานหรือผู้รับผดิชอบสถานทีน้ั่นและบุคคลทีไ่ด้รับ
ผลกระทบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ข้อ ๓๙)

• ผู้ประกอบวชิาชีพทีท่ าการศึกษาวจิัยเกีย่วกบัการอาชีวอนามยั
และอนามยัส่ิงแวดล้อม ตามข้อ ๓๘และข้อ ๓๙ ต้องรับผดิชอบ
ต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้กบัส่ิงแวดล้อมหรือบุคคลทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการศึกษาวจิัยน้ัน (ข้อ ๔๐)



หมวด ๘ การโฆษณา

• ต้องไม่โฆษณา  ใช้  จ้าง หรือยนิยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการ
ประกอบวชิาชีพ ความรู้และความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพของตน   เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้



หมวด ๘ การโฆษณา (ต่อ)

(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวชิาการ หรือในการ
ประชุมวชิาการ

(๒) การแสดงผลงานในหน้าทีห่รือเพ่ือให้ความรู้ต่อ
สาธารณะ

(๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวชิาการ
ด้านการสาธารณสุขเพ่ือการศึกษาของมวลชน

(๔) การประกาศเกยีรตคุิณโดยสถาบัน สมาคม หรือมูลนิธิ 
(ข้อ ๔๑)



หมวด ๘ การโฆษณา (ต่อ)

การให้ข้อมูลทางวชิาการหรือตอบปัญหาเกีย่วกบั
วชิาชีพทางส่ือมวลชน ให้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ                            
และแจ้งสถานที่ท าการประกอบวชิาชีพได้ (ข้อ ๔๓)



-------------------------------------------------------------------


