
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ 

ว่าด้วยการรกัษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
สาขารงัสีเทคนิค 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

----------------------------------------- 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗  มาตรา ๑๓ (๒)  และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตัิ

การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  อนัเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการ
จ ากดัสทิธแิละเสรภีาพบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๙  มาตรา 
๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญตัใิหก้ารกระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตามบญัญตัแิห่งกฎหมาย  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ ออกระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีของผู้
ประกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑    ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชพีของผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ้ ๒ ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

หมวด  ๑ 

หลกัทัว่ไป 
----------------------------- 

ขอ้ ๓ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคยอ่มด ารงตนใหส้มควรในสงัคมโดยธรรม
เคารพ และปฏบิตัติามบรรดาบทกฎหมายของประเทศ 

ขอ้ ๔ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมป่ระพฤตหิรอืกระท าการใดๆ อนัเป็น
เหตุใหเ้สื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี 

ขอ้ ๕ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคยอ่มประกอบวชิาชพีดว้ยเจตนาด ี โดยไม่
ค านึงถงึฐานะ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา สงัคม หรอื ลทัธกิารเมอืง 
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    หมวด  ๒ 

การโฆษณาการประกอบโรคศิลปะ 
----------------------------- 

ขอ้ ๖ การโฆษณาการประกอบโรคศลิปะและความรูค้วามช านาญในการประกอบโรค
ศลิปะสาขารงัสเีทคนิค  อาจกระท าไดใ้นกรณต่ีอไปนี้ 

 ๖.๑     การแสดงผลงานในวารสารทางวชิาการหรอืในการประชุมวชิาการ 
 ๖.๒     การแสดงผลงานในหน้าทีห่รอืในการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ 
 ๖.๓    การแสดงผลงานหรอืความกา้วหน้าทางวชิาการเพื่อการศกึษาของมวลชน 
 ๖.๔   การประกาศเกยีรตคิุณเป็นทางการโดยสถาบนัวชิาการ  สมาคม   หรอื 

มลูนิธ ิ  
ทัง้นี้  การโฆษณาดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นการแสวงหาประโยชน์ทีจ่ะเกดิต่อการประกอบโรค

ศลิปะสาขารงัสเีทคนิคส่วนตนหรอืส่วนบุคคล หรอืต่อสถานทีท่ าการประกอบโรคศลิปะส่วนตนหรอื
ส่วนบุคคล 

ขอ้ ๗      ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค อาจตดิป้ายหรอือกัษรทีส่ านกังานและทีอ่ยู่
ของตน และอาจแจง้ความไดเ้พยีงขอ้ความเฉพาะเรือ่งต่อไปนี้  

 ๗.๑    ชื่อ นามสกุล และอาจมคี าประกอบชื่อได้ 
 ๗.๒    ชื่อปรญิญา  วุฒบิตัร  หรอืหนงัสอือนุมตั ิ หรอืหนงัสอืแสดงคุณวุฒอิยา่ง

อื่นแสดงเตม็หรอืเป็นอกัษรยอ่ตามทีป่รากฎในทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะซึง่ตนไดร้บัมาโดยไดม้า
ดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้งตามเกณฑข์องคณะกรรมการวชิาชพีหรอืสถาบนัการศกึษานัน้ 

 ๗.๓  ทีอ่ยู ่  ทีต่ ัง้  ส านกังาน หมายเลขโทรศพัท ์  หมายเลขโทรสาร  ทีอ่ยู ่  
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืสื่ออื่นๆ 

 ๗.๔ ประเภทใบอนุญาตและสาขาแห่งการประกอบโรคศลิปะของตน 
 ๗.๕ ความรูค้วามสามารถเฉพาะทางในการประกอบโรคศลิปะของตนซึง่

คณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิคไดอ้นุมตัแิลว้ 
 ๗.๖ เวลาท างาน 
 ๗.๗ สถานพยาบาลในกรณทีีแ่จง้ความ 
ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค  ผูท้ าการเผยแพร่ใหข้อ้มลูทางวชิาการหรอื

ตอบปญัหาทางวชิาชพีทางสื่อมวลชน ถา้แสดงตนว่าเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะต้องไมแ่จง้สถานทีท่ า
การประกอบโรคศลิปะส่วนตวัเป็นท านองการโฆษณา เพื่อหวงัประโยชน์ตอบแทนและตอ้งไมม่กีาร
แจง้ความตามนยัแห่งขอ้ ๗ ในทีเ่ดยีวกนัหรอืในขณะเดยีวกนัดว้ย 

ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค  ตอ้งระมดัระวงัตามวสิยัทีพ่งึมมีใิหก้าร
ประกอบวชิาชพีรงัสเีทคนิคของตนแพรอ่อกไปในสื่อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรูค้วามสามารถ 
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หมวด  ๓ 

การประกอบโรคศิลปะสาขารงัสีเทคนิค 
----------------------------- 

ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งรกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพี
รงัสเีทคนิคตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค 

ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมเ่รยีกรอ้งสนิจา้งรางวลัพเิศษ 
นอกเหนือจากค่าบรกิารทีต่้องไดร้บัตามทีป่ระกาศไว้ 

ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมจ่งูใจหรอืชกัชวนผูป้ว่ยใหม้ารบั
บรกิารทางวชิาชพีรงัสเีทคนิคเพื่อประโยชน์ของตน 

ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งปฏบิตัต่ิอผูป้ว่ย โดยสุภาพ มนี ้าใจ  มี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมห่ลอกลวงผูป้ว่ยใหห้ลงเขา้ใจผดิใน
การประกอบวชิาชพีเพื่อประโยชน์ของตน 

ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งประกอบวชิาชพีโดยค านึงถงึความ
ปลอดภยัและความสิน้เปลอืงทีเ่กนิความจ าเป็นของผูป้ว่ย 

ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคมหีน้าทีอ่ธบิายผูป้่วยใหเ้ขา้ใจถงึสาระส าคญั
ของการตรวจและการใหบ้รกิารทางวชิาชพีรงัสเีทคนิค เพื่อใชป้ระกอบในการตดัสนิใจในการวนิิจฉยั 
การตดิตาม  การบ าบดัรกัษา  และการประเมนิภาวะสุขภาพผูป้ว่ย 

ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมอ่อกใบรบัรองอนัเป็นความเทจ็โดย
เจตนา หรอืใหค้วามเหน็ไม่สุจรติในเรือ่งใดๆ อนัเกีย่วกบัวชิาชพีแห่งตน 

ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมเ่ปิดเผยความลบัของผูป้ว่ย ซึง่ตน
ทราบมาเน่ืองจากการประกอบวชิาชพี เวน้แต่ดว้ยความยนิยอมของผูป้ว่ย หรอืเมือ่ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายหรอืตามหน้าที่ 

ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมป่ฏเิสธการช่วยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นระยะ
อนัตรายจากการเจบ็ปว่ย  เมือ่ไดร้บัค าขอรอ้งและตนอยูใ่นฐานะทีจ่ะช่วยได้ 

ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมใ่ชห้รอืสนบัสนุนผูอ้ื่น ใหม้กีาร
ประกอบวชิาชพีรงัสเีทคนิคโดยผดิกฎหมาย 

ขอ้ ๒๑    ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมใ่หห้รอืรบัผลประโยชน์เป็น 
ค่าตอบแทนเน่ืองจากการรบัหรอืส่งผูป้ว่ยเพื่อรบับรกิารทางการแพทย ์
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หมวด  ๔ 

การปฏิบติัต่อผูร้่วมวิชาชีพ 
----------------------------- 

ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พงึยกยอ่งใหเ้กยีรตแิละเคารพในศกัดิศ์รซีึง่
กนัและกนั 

ขอ้ ๒๓ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมด่หูมิน่  ทบัถม  ใหร้า้ยหรอืกลัน่แกลง้
กนั 

ขอ้ ๒๔ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคพงึรว่มมอื สนบัสนุนและส่งเสรมิต่อองคก์ร
ทางวชิาชพี 

ขอ้ ๒๕ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมช่กัจงูผูป้ว่ยของผูป้ระกอบโรคศลิปะ
สาขารงัสเีทคนิคอื่นมาเป็นของตน 

ขอ้ ๒๖ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมเ่อาผลงานของผูป้ระกอบโรคศลิปะ
สาขารงัสเีทคนิคอื่นมาเป็นของตน 

 

หมวด  ๕ 

การปฏิบติัต่อผูร้่วมงาน 
----------------------------- 

ขอ้ ๒๗  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคพงึยกย่องใหเ้กยีรตแิละเคารพในศกัดิศ์รขีอง
ผูร้ว่มงาน 

ขอ้ ๒๘ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งไมด่หูมิน่ ทบัถม  ให้รา้ยหรอืกลัน่แกลง้
ผูร้ว่มงาน 

ขอ้ ๒๙ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคพงึส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบ 
วชิาชพีของผูร้ว่มงาน 

      

หมวด  ๖ 

การทดลองในมนุษย ์
----------------------------- 

ขอ้ ๓๐ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคผูท้ีท่ าการทดลองในมนุษยต์อ้งไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูถู้กทดลองเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการว่าดว้ย 
จรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์   

ขอ้ ๓๑ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคผูท้ีท่ าการทดลองโดยใชส้ิง่ตวัอยา่งของมนุษย์
หรอืศพตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการว่าดว้ยจรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์   
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หมวด  ๗ 

การปฏิบติัตนเก่ียวกบัสถานพยาบาล 
----------------------------- 

ขอ้ ๓๒ ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคตอ้งปฏบิตัตินเกีย่วกบัสถานพยาบาล      
ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

 
 
                 ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๑๐  สงิหาคม  ๒๕๔๗   
 
        ลงชื่อ          สุดารตัน์    เกยรุาพนัธุ์ 
             (นางสุดารตัน์   เกยรุาพนัธุ)์ 
      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข                
       
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
     ส าเนาถูกตอ้ง 
 
(นางกฤชมน    โสฬส) 

        เจา้หน้าทีท่ะเบยีนวชิาชพี ๘ 
 
(ประกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑  ตอนพิเศษ ๙๕ ง  วันที่ ๓๑  สงิหาคม  ๒๕๔๗) 


