ข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่ าด้ วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23(4)(ฏ)และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมไว้ดงั ต่อไปนี้
***************************************
ข้อ 1

ในข้อบังคับนี้ "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม" หมายความว่า ข้อบังคับความประพฤติสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงศักดิ์ศรี และส่งเสริ มชื่อเสี ยงเกียรติคุณ เกียรติฐานะ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งเป็ น
สมาชิกของทันตแพทยสภา
"เกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม" หมายความว่ามาตรฐานความประพฤติที่วดั จากการพิจารณาความเสื่ อมเสี ย ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพทันตกรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ถือว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็ นผูม้ ีเกียรติ จะต้อง
ประพฤติให้สมกับความไว้วางใจจากประชาชน และต้องรักษาชื่อเสี ยงแห่งวิชาชีพ
"ผูป้ ่ วย " หมายความว่า ผูร้ ับบริ การในวิชาชีพทันตกรรม
" การโฆษณา" หมายความว่า การเผยแพร่ การประกาศ อาจจะโดยหนังสื อ วาจา การป่ าวร้อง การป่ าวประกาศ แก่
ประชาชน หรื อสาธารณชนทางสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
หมวด 1 ความประพฤติทวั่ ไปของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ข้อ2

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ประพฤติหรื อกระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
ทันตกรรม

ข้อ3

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องดารงตนในสังคมโดยธรรม เคารพและปฏิบตั ิตามบรรดาบทกฏหมายของประเทศ

ข้อ4

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อให้การประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
หมวด 2 การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ข้อ5 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรื อ
ลัทธิการเมือง
ข้อ6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยโดยสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
ข้อ7 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผปู ้ ่ วย โดยไม่
เรี ยกร้องสิ นจ้างราวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริ การที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ8 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคานึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผูป้ ่ วย
ข้อ9 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่สนับสนุนใช้วชิ าชีพทันตกรรมโดยผิดกฏหมาย
ข้อ10 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ใช้ หรื อช่วยเหลือผูม้ ิได้ข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม รวมทั้งต้องดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของผูท้ ี่มิได้ข้ ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ในสถานพยาบาลที่ตนรับผิดชอบ
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ข้อ11 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ใช้ สัง่ ใช้ หรื อสนับสนุนการใช้ วิธีการตรวจ วินิจฉัย การบาบัด หรื อป้ องกันใน
วิชาชีพทันตกรรม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทางทันตกรรม อันไม่เปิ ดเผยส่วนประกอบหรื อไม่มีหลักฐานทางวิชาการ
ที่เชื่อถือได้รองรับ
ข้อ12 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่หลอกลวงผูป้ ่ วย ให้หลงเข้าใจผิดในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อผล
ประโยชน์ของตน
ข้อ13 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่จูงใจหรื อชักชวนผูป้ ่ วย ให้มารับบริ การทางวิชาชีพ ทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์
ของตน
ข้อ14 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ให้หรื อรับผลประโยชน์เป็ นค่าตอบแทน เนื่องจากการรับหรื อส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับ
บริ การทางวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ15 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท้ ี่อยูใ่ นระยะอันตราย ในวิชาชีพทันตกรรม เมื่อได้รับการร้อง
ขอ และตนอยูใ่ นฐานะที่จะช่วยได้
ข้อ16 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องระมัดระวังตามวิสยั ที่พึงมี มิให้การประกอบวิชาชีพทันตกรรมใดๆ ของตน เป็ นไปใน
ลักษณะอนาจารต่อผูป้ ่ วย
ข้อ17 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็ นเท็จโดยตั้งใจ หรื อให้ความเห็นโดยไม่สุจริ ตในเรื่ องใดๆ อัน
เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
ข้อ18 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ดว้ ย
ความยินยอมของผูป้ ่ วย หรื อต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย หรื อตามหน้าที่
ข้อ19 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่จงใจที่จะหน่วงเหนี่ยว หรื อทาให้เกิดความล่าช้าในการบริ การทางวิชาชีพ
ทันตกรรมแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ20 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องอธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงสาระสาคัญของการให้บริ การทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้
ประกอบในการตัดสิ นใจในการบาบัดรักษาของผูป้ ่ วย และต้องแจ้งค่าบริ การให้ผปู ้ ่ วยทราบ เป็ นรายการว่าแต่ละ
รายการเป็ นจานวนเงินเท่าใด รวมทั้งสิ้นเท่าใด เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ21 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องคานึงถึงประโยชน์ในการให้บริ การทางวิชาชีพทันตกรรมแก่ผปู ้ ่ วยเป็ นสาคัญ โดย
ยึดถือระบบส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่น ที่จะให้บริ การทางวิชาชีพทันตกรรมที่ดีกว่าและปลอดภัย
กว่า
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หมวด 3 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ22 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ความรู ้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตน
ข้อ23 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรื อให้ผอู ้ ื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม ความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูอ้ ื่น
ข้อ24 การโฆษณาตามข้อ 22 และข้อ 23 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจกระทาได้ในกรณี และเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรื อในการประชุมทางวิชาการ
(2) การแสดงผลงานในหน้าที่ หรื อในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
(3) การแสดงผลงานหรื อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
(4) การประกาศเกียรติเป็ นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรื อมูลนิธิ คนหรื อส่วนบุคคลหรื อต่อสถานที่ทาการ
ประกอบวิชาชีพส่วนตนหรื อส่วนบุคคล
ข้อ25 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตน ที่สานักงานได้เพียง
ข้อความเฉพาะเรื่ องต่อไปนี้คือ
(1) ชื่อ นามสกุล และอาจมีคาประกอบชื่อได้เพียงคาว่า ทันตแพทย์ หรื อทันตแพทย์หญิง อภิไธย ตาแหน่งทางวิชาการ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์ เท่านั้น
(2) ชื่อปริ ญญา ประกาศนียบัตร วุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั ร หรื อคุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้รับมาโดยวิธีการถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของทันตแพทยสภาหรื อสถาบันนั้นๆ ที่ทนั ตแพทยสภารับรอง
(3) สาขาของวิชาชีพทันตกรรม
(4) เวลาทาการ
ข้อ26 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตน ได้เฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ต้ งั
สานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหรื อข้อความ ตามข้อ 25 เท่านั้น
ข้อ27 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมผูท้ าการเผยแพร่ ให้ขอ้ มูลทางวิชาการ หรื อตอบปั ญหาทางวิชาชีพทันตกรรมทาง
สื่ อมวลชน ถ้ามีการแสดงว่าตนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม จะต้องไม่แจ้งสถานที่ทาการประกอบวิชาชีพส่ วนตน
หรื อส่วนบุคคล เป็ นไปในทานองโฆษณา และต้องไม่มีการแจ้งความตามข้อ 26 ในที่เดียวกันหรื อขณะเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ28 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องระมัดระวังตามวิสยั ที่พึงมี มิให้การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตนแพร่ ออกไปใน
สื่ อมวลชน เป็ นไปในทานองโฆษณา คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถของตนหรื อของผูอ้ ื่น
ข้อ29 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นเอาตน หรื อชื่อของตนไป โฆษณาผลิตภัณฑ์
ทางทันตกรรมต่อประชาชนทางสื่ อต่างๆ
ข้อ30 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อันไม่เปิ ดเผยส่วนประกอบ หรื อไม่มี
หลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้รองรับ
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หมวด 4 การปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ31 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมพึงยกย่องให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรี ซ่ ึงกันและกัน
ข้อ32 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ทบั ถม ให้ร้าย หรื อกลัน่ แกล้งกัน และต้องไม่ประนามหรื อดูหมิ่นกันทั้งต่อหน้า
และลับหลัง หรื อต่อหน้าผูป้ ่ วย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่น
ข้อ33 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ชกั จูงผูป้ ่ วยของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
ข้อ34 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องไม่เอาผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่นมาเป็ นของตน
ข้อ35 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่เอาเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
หมวด 5 การปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมงาน
ข้อ36 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี ของผูร้ ่ วมงาน
ข้อ37 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ทบั ถม ให้ร้าย หรื อกลัน่ แกล้งผูร้ ่ วมงาน
ข้อ38 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมพึงส่งเสริ มและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผูร้ ่ วมงาน
หมวด 6 การทดลองในมนุษย์
ข้อ39 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมผูท้ าการทดลองในมนุษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะ
ป้ องกันผูถ้ ูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น
ข้อ40 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ูกทดลอง เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วย ในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมตามหมวด 2 โดยอนุโลม
ข้อ41 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรื อผลเสี ยหาย เนื่องจากการทดลองที่บงั เกิดต่อผูถ้ ูกทดลอง
อันมิใช่ความผิดของผูถ้ ูกทดลองเอง
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
พลโทพิศาล เทพสิ ทธา นายกทันตแพทยสภา
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