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ขอบังคับสภาการพยาบาล 

วาดวยการรกัษาจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ  
พ.ศ. 2550 

    

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (3) (ซ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ      

ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540  คณะกรรมการ                     

สภาการพยาบาลจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพี              

การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550” 

    ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ขอ 3  ในขอบังคับนี้  

  “ผูประกอบวิชาชีพ”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพ

การผดุงครรภ  และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพ ยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพตอกฎหมายของ

บานเมือง 

 ขอ 5 ผูประกอบวิชาชีพ ยอมประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี โดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง 

 ขอ 6 ผูประกอบวิชาชีพ ยอมไมประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงวิชาชีพ 
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หมวด  2 
การประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

สวนที่ 1 
การปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการ 

 

 ขอ 7  ผูประกอบวิชาชีพตองรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด 

โดยไมเรียกรอง สินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจากคาบริการที่ควรไดรับตามปกติ 

 ขอ 8 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมจูงใจ หรือชักชวนผูใดใหมาใชบริการการพยาบาล หรือ                    

การผดุงครรภเพื่อผลประโยชนของตน 

 ขอ 9 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมเรียกรองขอรับผลประโยชนเปนคาตอบแทนเนื่องจากการรับหรือ

สงผูปวย หรือผูใชบริการเพื่อรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ 

 ขอ 10 ผูประกอบวิชาชีพ ตองปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับ

ขูเข็ญ 

 ขอ 11 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมหลอกลวงผูปวยหรือผูใชบริการ ใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชน

ของตน 

 ขอ 12 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย และความ

ส้ินเปลืองของผูปวยหรือผูใชบริการ 

 ขอ 13 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมส่ังใชหรือสนับสนุนการใชยาตําราลับ รวมทั้งใชอุปกรณทาง

การแพทยอันไมเปดเผยสวนประกอบ 

 ขอ 14 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมออกใบรับรองอันเปนเท็จโดยเจตนา หรือใหความเห็นโดยไม

สุจริตในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

 ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมเปดเผยความลับของผูปวย หรือผูใชบริการ ซึ่งตนทราบมา

เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือผูใชบริการ หรือเมื่อตองปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือตามหนาที่ 

 ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวย

เมื่อไดรับคําขอรองและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

 ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะเวนแตใน

เหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาล หรือในการปฏิบัติหนาที่การงานของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย 
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 ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมใชหรือสนับสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ     

การผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพดานการแพทยหรือการสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดย      

ผิดกฎหมาย 

 
สวนที่ 2 

การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชพี 
 

 ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพ พึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 

 ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงกัน 

 ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมชักจูงผูปวยหรือผูใชบริการผูอ่ืนมาเปนของตน 
 

              สวนที ่3 
การปฏิบัติตอผูรวมงาน 

 

 ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพ พึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน 

 ขอ 23 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมทับถมใหราย หรือกลั่นแกลงผูรวมงาน 

 ขอ 24 ผูประกอบวิชาชีพ พึงสงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผูรวมงาน 

 
สวนที่ 4 

การศึกษาวิจยัและการทดลองตอมนุษย 
 ขอ 25 ผูประกอบวิชาชพี ผูทาํการทดลองตอมนุษย ตองไดรับความยนิยอมจากผูถูกทดลองและ

ตองพรอมที่จะปองกนัผูถกูทดลองจากอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ 

 ขอ 26 ผูประกอบวิชาชพี ตองปฏิบัติตอผูถูกทดลองเชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูปวยหรือ 

ผูใชบริการในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามสวนที่ 1 โดยอนุโลม 

 ขอ 27 ผูประกอบวิชาชพี ตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหายเนือ่งจากการทดลองที่

บังเกิดตอผูถูกทดลอง อันมิใชความผิดของผูถูกทดลอง 

 ขอ 28 ผูประกอบวิชาชพี สามารถทาํการวจิัยไดเฉพาะเมื่อโครงการศกึษาวิจัยหรือการทดลอง

ดังกลาว ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดานจริยธรรมที่เกีย่วของแลวเทานัน้ 

 ขอ 29 ผูประกอบวิชาชพี จะตองปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวจิัย และการ

ทดลองในมนษุย และจรรยาบรรณของนกัวิจัย 
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หมวด 3 
การโฆษณาการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 ขอ 30 ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมโฆษณา ใช จาง หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือของผูอ่ืน 

 ขอ 31 การโฆษณาตามขอ 30 อาจกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 
(2) การแสดงผลงานในหนาที่หรือในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

(3) การแสดงผลงานหรือความกาวหนาทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน 

(4) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคมหรือมูลนิธิ 
 ทั้งนี้ ตองละเวนการแสวงหาประโยชนที่จะเกิดตอการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ                   

การผดุงครรภสวนบุคคล 

 ขอ 32 ผูประกอบวิชาชีพ อาจแสดงขอความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ              

การผดุงครรภของตนที่สถานที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือสํานักงานไดเพียง

ขอความเฉพาะเรื่อง ตอไปนี้ 

  (1) ชื่อ ชื่อสกุล และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงคําอภิไธย ตําแหนงทางวิชาการ 

ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์เทานั้น 

  (2) ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอยางอื่น ซึ่งตนได

รับมาโดยวิธีการถูกตองตามกฎเกณฑของสภาการพยาบาลหรือสถาบันนั้นๆ 

  (3) สาขาของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

  (4) เวลาทําการ 

 ขอ 33 ผูประกอบวิชาชีพ อาจแจงความการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

เฉพาะการแสดงที่อยู ที่ต้ังสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท และหรือขอความที่อนุญาตในขอ 32 เทานั้น 

 ขอ 34 ผูประกอบวิชาชีพ ผูทําการเผยแพรหรือตอบปญหาทางสื่อมวลชน ถาแสดงตนวาเปน     

ผูประกอบวิชาชีพตองไมแจงสถานที่ทําการประกอบวิชาชีพสวนตัวเปนทํานองการโฆษณาและตองไมมี

การแจงความตามขอ 33 ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นดวย 

 ขอ 35 ผูประกอบวิชาชีพ ตองระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมีมิใหการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรู ความสามารถ 
 

         ประกาศ  ณ  วนัที ่ 7  มิถนุายน  พ.ศ.2550 
 

               วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
                  (ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ) 

                        นายกสภาการพยาบาล 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124  ตอนพิเศษ 83 ง   ลงวนัที่  11 กรกฎาคม 2550  
 


