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ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย
วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฏ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิช าชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ อัน เปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
หลักทั่วไป
ขอ ๓ ผูป ระกอบวิ ช าชีพ เทคนิค การแพทย ต อ งดํ า รงตนให ส มควรในสั ง คมโดยธรรม
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ ๔ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยตองไมประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อัน อาจ
เปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ขอ ๕ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ต อ งประกอบวิ ช าชี พ โดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ
เนื่องจากความแตกตางดานฐานะ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง
หมวด ๒
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพ
ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมโฆษณา ใช จาง วานหรือยิน ยอมให
ผูอื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพของตน เวนแตเปนการ
โฆษณาในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) การแสดงผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา
(๒) การประชุมทางวิชาการ
(๓) การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ
(๔) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบัน สมาคมหรือมูลนิธิ
การโฆษณาตามวรรคหนึ่งจะตองละเวนการแสดงในทํานองไมสุภาพ แสวงหาประโยชนจาก
การประกอบวิชาชีพของตนหรือผูอื่น หรือตอสถานที่ประกอบวิชาชีพของตนหรือผูอื่น
ขอ ๗ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยสามารถแสดงขอความเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพของตนไดเพียงเฉพาะเรื่องตอไปนี้
(๑) ชื่อ นามสกุล และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงตําแหนงทางวิชาการ ยศฐานันดรศักดิ์เทานั้น
(๒) ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอยางอื่นแสดงเต็ม
หรือเปนอักษรยอตามที่ปรากฏในทะเบียนผูประกอบวิช าชีพซึ่งตนไดรับตามเกณฑของสภาเทคนิค
การแพทยหรือสถาบันการศึกษานั้น
(๓) ชื่อสถานพยาบาล ที่อยู ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่น ๆ
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของตน
(๕) ความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพของตน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย
ไดอนุมัติแลว
(๖) เวลาทําการ
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ผูทําการเผยแพรใหขอมูลทางวิชาการหรือตอบ
ปญหาทางวิชาชีพทางสื่อมวลชน ถาแสดงตนวาเปน ผูประกอบวิช าชีพตองไมแ จงสถานที่ประกอบ
วิชาชีพของตนเปนทํานองการโฆษณา ทั้งนี้ไมวาจะไดรับประโยชนหรือไมก็ตาม
ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองมิใหการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรูความสามารถ
หมวด ๓
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ขอ ๑๐ ประกอบวิ ช าชี พเทคนิคการแพทยต องรัก ษามาตรฐานของการประกอบวิช าชี พ
เทคนิคการแพทย
ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
คาบริการที่ตองไดรับตามที่ประกาศไว
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ขอ ๑๒ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยตองไมจูงใจหรือชักชวนผูรับบริการใหม ารับ
บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อผลประโยชนของตน
ขอ ๑๓ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยตองปฏิบัติตอผูรับบริการโดยสุภาพ มีน้ําใจ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ขอ ๑๔ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยตองไมหลอกลวงผูรับบริการใหหลงเขาใจผิด
ในการประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนของตน
ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความสิ้นเปลืองที่เกินความจําเปนของผูรับบริการ
ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองอธิบายใหผูรับบริการเขาใจถึงสาระสําคัญ
ของการตรวจและการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดยเจตนา
หรือใหความเห็นไมสุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพแหงตน
ขอ ๑๘ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ต อ งไม เ ป ด เผยความลั บ ของผู รั บ บริ ก าร
ซึ่ ง ตนทราบมาเนื่ อ งจากการประกอบวิ ช าชี พ เว น แต ด ว ยความยิ น ยอมของผู รั บ บริ ก ารหรื อ
เมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่
ขอ ๑๙ ผูป ระกอบวิช าชีพ เทคนิค การแพทยต อ งไม ปฏิ เสธการชว ยเหลือ ผู ที่อ ยูใ นระยะ
อันตรายจากการเจ็บปวย เมื่อไดรับคําขอรองและตนอยูในฐานะที่จะชวยได
ขอ ๒๐ ผูป ระกอบวิช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ตอ งไม ใ ช หรื อ สนั บสนุน ใหมี การประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยโดยผิดกฎหมาย
หมวด ๔
การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมดูหมิ่น ทับถม ใหราย หรือกลั่นแกลงกัน
ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมชักจูงผูรับบริการของผูประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยอื่นมาเปนของตน
ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเอาผลงานของผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยอื่นมาเปนของตน
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หมวด ๕
การปฏิบัติตอผูรวมงาน
ขอ ๒๕ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยพึงยกยอ งใหเกียรติแ ละเคารพในศักดิ์ศ รีของ
ผูรวมงาน
ขอ ๒๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมดูหมิ่น ทับถม ใหราย หรือกลั่นแกลง
ผูรวมงาน
ขอ ๒๗ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพึงสงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ
ของผูรวมงาน
หมวด ๖
การทดลองในมนุษย
ขอ ๒๘ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผูที่ทําการทดลองในมนุษยตองไดรับความยินยอม
จากผูถูกทดลองหรือผู แ ทนโดยชอบธรรมเป น ลายลักษณอักษร และตองได รับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการวาดวยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย
ขอ ๒๙ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองใหผูถูกทดลองบอกเลิก หรือถอนตัวจาก
การรวมเปนผูถูกทดลองเมื่อใดก็ได
ขอ ๓๐ ผูประกอบวิช าชีพเทคนิคการแพทยที่ทําการทดลองโดยใชสิ่งตัวอยางของมนุษย
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวาดวยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย
หมวด ๗
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ขอ ๓๑ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ต อ งปฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย

