
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน  พ.ศ.  2565 

 
 

ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น  บัดนี้  เห็นเป็นการสมควรปรับปรุง
ข้อบังคับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ญ)  และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ   
ตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๑ 
หลักทั่วไป 

 
 

ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม  เคารพต่อกฎหมาย 
ของบ้านเมือง 

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี  โดยไม่ค านึงถึงฐานะ  เพศ  
อายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  ลัทธิ  สังคม  การเมือง 

ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย  
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

หมวด  ๒ 
การประกอบวชิาชีพการสาธารณสขุชุมชน 

 
 

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่จู งใจหรือชักชวนให้ผู้ ใดมารับบริการทางวิชาชีพ   
เพ่ือผลประโยชน์ของตน 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยสุภาพและปราศจาก   
การบังคับขู่เข็ญ 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้หลงเข้าใจผิดในการ
ประกอบวิชาชีพเพ่ือผลประโยชน์ของตน 

ข้อ ๑2 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลือง 
ที่เกินความจ าเป็นของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 

ข้อ ๑3 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่รับรองหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
อันเป็นเท็จ 

ข้อ ๑4 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการซึ่งตนทราบมา  
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ  เว้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการหรือเมื่อต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ 

ข้อ ๑5 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย  
เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ 

ข้อ ๑6 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ประกอบวิชาชีพในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่เหตุฉุกเฉิน
หรือเป็นการปฐมพยาบาล  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ 

ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพโดยผิดกฎหมาย 

หมวด  3 
การปฏิบตัดิ้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการอนุญาตของราชการส่วนท้องถิ่น
ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จ   

ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขไม่ให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ 

ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องติดตามและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย
ในชุมชน 

ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือระงับเหตุโดยเร่งด่วนในสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพกับการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒2 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย
สุขอนามัย  และสวัสดิภาพของสาธารณชน  ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ 

หมวด  4 
การปฏิบตัติ่อผู้รว่มวิชาชีพ 

 
 

ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตน 
ข้อ ๒5 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน 
ข้อ ๒6 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของผู้อื่นมาเป็นของตน 

หมวด  5 
การปฏิบตัติ่อผู้รว่มงาน 

 
 

ข้อ ๒7 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๒8 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน 

หมวด  6 
การปฏิบตัิเกี่ยวกบัสถานพยาบาล 

 
 

ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

หมวด  7 
การศกึษาวิจัย 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การศกึษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 

 
 

ข้อ 30 ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะท าการวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์และการอาชีวอนามัยหรือ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  ต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ 

ข้อ 31 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องได้รับความเห็นชอบ  อนุมัติ  หรือรับรองจากคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

ข้อ 32 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 33 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 34 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลอง  
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง 

ข้อ 35 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องให้ผู้ถูกทดลองบอกเลิกหรือถอนตัวจากการร่วมเป็นผู้ถูกทดลอง
เมื่อใดก็ได้ 

ข้อ ๓6 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลอง 
ในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

ส่วนที ่ 2 
การศกึษาวิจัยเกี่ยวกบัข้อมลูหรือเอกสาร 

 
 

ข้อ 37 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสาร  ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  และต้องรักษาความลับของข้อมูล
ดังกล่าว 

ส่วนที ่ 3 
การศกึษาวิจัยเกี่ยวกบัการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ 38 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ใด ๆ  ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 39 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสถานที่ใด ๆ  ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบสถานที่นั้ น
และบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 40 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ  38  และข้อ  39  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบที่เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยนั้น 

หมวด  8 
การโฆษณา 

 
 

ข้อ 41 ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องไม่โฆษณา  ใช้  จ้าง  หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบ
วิชาชีพ  ความรู้และความช านาญในการประกอบวิชาชีพของตน  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 

 41.1 การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการ  หรือในการประชุมวิชาการดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 41.2 การแสดงผลงานในหน้าที่หรือการแสดงเพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 41.3 การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการสาธารณสุขเพ่ือ

การศึกษาของมวลชน 
 41.4 การประกาศเกียรติคุณโดยสถาบัน  สมาคมหรือมูลนิธิ 
ข้อ  42  ผู้ประกอบวิชาชีพ  สามารถแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน   

ณ  สถานที่ท าการประกอบวิชาชีพได้  เฉพาะข้อความดังต่อไปนี้ 
 42.1 ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ  ฐานันดรศักดิ์ 
 42.2 ชื่อปริญญาซึ่งตนได้รับ 
 42.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของตน 
 42.4 ชื่อหน่วยบริการหรือสถานพยาบาล  ที่อยู่หรือที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์ 

หรือสื่ออื่น ๆ 
 42.5 เวลาท าการ 
ข้อ 43 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ข้อมูลทางวิชาการหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทางสื่อมวลชน  

ให้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและแจ้งสถานที่ท าการประกอบวิชาชีพได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ไพศาล  บางชวด 

นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕


