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ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ช) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕๒ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๒ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิต ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผู้ทําการปลูกถ่ายอวัยวะต้องดําเนินการตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ผู้บริจาคต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่สามารถ
พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น HLA และ/หรือ DNA หรือ
(๒) ผู้บริจาคต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายมาแล้วอย่างน้อยสามปี หรืออยู่กิน
ฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผยกับผู้รับอวั ยวะมาแล้ว อย่างน้อยสามปี กรณีที่มี บุตรร่วมกันโดยสายโลหิ ต
ไม่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาสามปี หากมี ปั ญ หาในการพิ สู จ น์ บุ ต รร่ ว มกั น ให้ ใ ช้ HLA และ/หรื อ DNA
เป็นเครื่องพิสูจน์ หรือ
(๓) ผู้บริจาคต้องเป็นผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะทดแทนแล้ว โดยให้บริจาคอวัยวะของตน
ที่ตัดออกนั้นให้กับสภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้อื่น เช่น กรณีผู้รับบริจาคมาทั้งหัวใจและปอดพร้อมกัน
โดยให้บริจาคหัวใจเดิมของตนให้สภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น
(๔) กรณีน อกเหนื อจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้ ศูน ย์ รับบริ จ าคอวั ย วะ สภากาชาดไทย
เป็นผู้พิจารณา และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา
(๕) กรณีชาวต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิตตาม (๑) และความเป็นสามีภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายมาแล้วอย่างน้อยสามปี หรืออยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผยกับผู้รับอวัยวะมาแล้ว
อย่ า งน้ อ ยสามปี ตาม (๒) ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถานทู ต หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินการของบุคคลในสัญชาติของผู้ร้องขอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ และได้รับการรับรองด้านความถูกต้อง
ของผู้ออกเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย และ
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(ข) ต้องมีการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยวิธี
HLA และ/หรือ DNA หรือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ ที่มีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกัน จากสถาบัน
ทางการแพทย์ของรัฐในประเทศไทย
(๖) ผู้บริจาคต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะบริจาคอวัยวะได้
(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทําการปลูกถ่ายอวัยวะต้องอธิบายให้ผู้บริจาคเข้าใจถึงความเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายต่าง ๆ แก่ผู้บริจาค ทั้งจากการผ่าตัด หรือหลังการผ่าตัดอวัยวะที่บริจาคออกแล้วเมื่อ
ผู้บริจาคเข้าใจและเต็มใจที่จะบริจาคแล้วจึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(Informed consent form) ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๘) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการปลูกถ่ายอวัยวะต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อแสดงว่า
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริจาคเป็นค่าอวัยวะ
(๙) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการปลูกถ่ายอวัยวะทํารายงานตามแบบที่สภากาชาดไทย
กําหนด โดยให้ส่งที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ดําเนินการสรุปรายงานเสนอต่อแพทยสภาเป็นประจําทุกปี”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕๓ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๓ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตายต้องดําเนินการตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่สมองตายตามหลักเกณฑ์วิธีการวินิจฉัยของแพทยสภาเท่านั้นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สามารถนําเอาอวัยวะไปทําการปลูกถ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการอวัยวะทดแทนได้และผู้ที่สมองตายดังกล่าว
ต้องไม่มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้
ก. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
ข. ภาวะติดเชื้อรุนแรงที่จะเป็นอันตรายต่อผู้รับอวัยวะได้
ค. การทดสอบเอชไอวี (HIV) เป็ น บวก เว้ น แต่ ก รณี ที่ ผู้ ที่ ต้ อ งการอวั ย วะทดแทน
มีผลการทดสอบเอชไอวีเป็นบวกอยู่แล้ว
ง. ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน หรือไขสันหลัง
อักเสบเฉียบพลัน หรือปลายประสาทอักเสบเฉียบพลัน ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
จ. ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า (Creutzfuldt Jacob disease)
ฉ. ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมที่ไม่ทราบสาเหตุ
ช. โรคหรือภาวะอื่น ๆ ที่แพทยสภาประกาศกําหนด
(๒) แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิต ตามเกณฑ์สมองตายของแพทยสภาควรให้ข้อมูลแก่ญาติทราบ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย และการที่ผู้ป่วยเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้โดยความยินยอมของญาติ
(๓) ญาติผู้ตายที่จะบริจาคอวัยวะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมบริจาคอวัยวะ
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(๔) ในกรณีที่ผู้ตายได้แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ถ้าไม่สามารถติดตามหาญาติผู้ตายได้ให้ดําเนินการผ่าตัดนําอวัยวะไปปลูกถ่ายได้
(๕) ก่อนที่จะเอาอวัยวะออกจากผู้ที่สมองตายกรณีซึ่งต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย
ต้องแจ้งให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทราบก่อนและศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดอวัยวะจากศพต้องบันทึกการนําอวัยวะ
ออกไปจากศพนั้นไว้ในเวชระเบียนของผู้ตายด้วย”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๕ การดําเนินการปลูกถ่ายอวัยวะต้องกระทําการในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและปฏิบัติตามระเบียบที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทยสภา”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

