
 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 
วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ฏ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
หลักทั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรม   
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมประพฤติหรือกระทําการใด ๆ  อันอาจ 
เปนเหตุใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพโดยไม เ ลือกปฏิบัติ 
เนื่องจากความแตกตางดานฐานะ  เพศ  อายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  หรือลัทธิการเมือง 

หมวด  ๒ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพ 

 

 

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมโฆษณา  ใช  จาง  วานหรือยินยอมให 
ผูอื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ  ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพของตน  เวนแตเปนการ
โฆษณาในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) การแสดงผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา 
(๒) การประชุมทางวิชาการ 
(๓) การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
(๔) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบัน  สมาคมหรือมูลนิธิ 
การโฆษณาตามวรรคหนึ่งจะตองละเวนการแสดงในทํานองไมสุภาพ  แสวงหาประโยชนจาก

การประกอบวิชาชีพของตนหรือผูอื่น  หรือตอสถานท่ีประกอบวิชาชีพของตนหรือผูอื่น 
ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสามารถแสดงขอความเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพของตนไดเพียงเฉพาะเรื่องตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  นามสกุล  และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงตําแหนงทางวิชาการ  ยศฐานันดรศักด์ิเทานั้น 
(๒) ชื่อปริญญา  วุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติ  หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอยางอื่นแสดงเต็ม

หรือเปนอักษรยอตามที่ปรากฏในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพซ่ึงตนไดรับตามเกณฑของสภาเทคนิค
การแพทยหรือสถาบันการศึกษานั้น   

(๓) ชื่อสถานพยาบาล  ที่อยู  ที่ต้ัง  หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขโทรสาร  ที่อยูจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  หรือส่ืออื่น ๆ 

(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของตน 
(๕) ความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพของตน  ซ่ึงสภาเทคนิคการแพทย

ไดอนุมัติแลว 
(๖) เวลาทําการ 
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ผูทําการเผยแพรใหขอมูลทางวิชาการหรือตอบ

ปญหาทางวิชาชีพทางสื่อมวลชน  ถาแสดงตนวาเปนผูประกอบวิชาชีพตองไมแจงสถานที่ประกอบ
วิชาชีพของตนเปนทํานองการโฆษณา  ทั้งนี้ไมวาจะไดรับประโยชนหรือไมก็ตาม 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองมิใหการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรูความสามารถ 

หมวด  ๓ 
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

 

 

ขอ ๑๐ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย 

ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
คาบริการที่ตองไดรับตามที่ประกาศไว 
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ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมจูงใจหรือชักชวนผูรับบริการใหมารับ
บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อผลประโยชนของตน 

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองปฏิบัติตอผูรับบริการโดยสุภาพ  มีน้ําใจ   
มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมหลอกลวงผูรับบริการใหหลงเขาใจผิด 
ในการประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนของตน 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความสิ้นเปลืองที่เกินความจําเปนของผูรับบริการ 

ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองอธิบายใหผูรับบริการเขาใจถึงสาระสําคัญ
ของการตรวจและการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดยเจตนา  
หรือใหความเห็นไมสุจริตในเร่ืองใด ๆ  อันเกี่ยวกับวิชาชีพแหงตน 

ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไม เปดเผยความลับของผู รับบริการ 
ซ่ึงตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ   เวนแตดวยความยินยอมของผู รับบริการหรือ 
เมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่ 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะ
อันตรายจากการเจ็บปวย  เมื่อไดรับคําขอรองและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมใชหรือสนับสนุนใหมีการประกอบ
วิชาชีพเทคนคิการแพทยโดยผิดกฎหมาย 

หมวด  ๔ 
การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ 

 

 

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีซ่ึงกันและกัน 
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมดูหมิ่น  ทับถม  ใหราย  หรือกลั่นแกลงกัน 
ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมชักจูงผูรับบริการของผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยอื่นมาเปนของตน 
ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเอาผลงานของผูประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทยอื่นมาเปนของตน 
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หมวด  ๕ 
การปฏิบัติตอผูรวมงาน 

 

 

ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของ
ผูรวมงาน 

ขอ ๒๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมดูหมิ่น  ทับถม  ใหราย  หรือกลั่นแกลง
ผูรวมงาน 

ขอ ๒๗ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพึงสงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ
ของผูรวมงาน 

หมวด  ๖ 
การทดลองในมนุษย 

 

 

ขอ ๒๘ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผูที่ทําการทดลองในมนุษยตองไดรับความยินยอม
จากผูถูกทดลองหรือผูแทนโดยชอบธรรมเปนลายลักษณอักษร  และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวาดวยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย 

ขอ ๒๙ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองใหผูถูกทดลองบอกเลิก  หรือถอนตัวจาก 
การรวมเปนผูถูกทดลองเมื่อใดก็ได 

ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่ทําการทดลองโดยใชส่ิงตัวอยางของมนุษย 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวาดวยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย 

หมวด  ๗ 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 

 

ขอ ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  วิริยะยุทธกร 
นายกสภาเทคนิคการแพทย 


