ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิ ค
พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้การกระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

หมวด ๑
หลักทัวไป
่
-----------------------------

ข้อ ๓ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคย่อมดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม
เคารพ และปฏิบตั ติ ามบรรดาบทกฎหมายของประเทศ
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ประพฤติหรือกระทาการใดๆ อันเป็ น
เหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๕ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่
คานึงถึงฐานะ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือ ลัทธิการเมือง
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หมวด ๒
การโฆษณาการประกอบโรคศิลปะ
-----------------------------

การโฆษณาการประกอบโรคศิลปะและความรูค้ วามชานาญในการประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสีเทคนิค อาจกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๖.๑ การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ
๖.๒ การแสดงผลงานในหน้าทีห่ รือในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
๖.๓ การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
๖.๔ การประกาศเกียรติคุณเป็ นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือ
มูลนิธ ิ
ทัง้ นี้ การโฆษณาดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการแสวงหาประโยชน์ทจ่ี ะเกิดต่อการประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสีเทคนิคส่วนตนหรือส่วนบุคคล หรือต่อสถานทีท่ าการประกอบโรคศิลปะส่วนตนหรือ
ส่วนบุคคล
ข้อ ๗ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค อาจติดป้ ายหรืออักษรทีส่ านักงานและทีอ่ ยู่
ของตน และอาจแจ้งความได้เพียงข้อความเฉพาะเรือ่ งต่อไปนี้
๗.๑ ชื่อ นามสกุล และอาจมีคาประกอบชื่อได้
๗.๒ ชื่อปริญญา วุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒอิ ย่าง
อื่นแสดงเต็มหรือเป็ นอักษรย่อตามทีป่ รากฎในทะเบียนผูป้ ระกอบโรคศิลปะซึง่ ตนได้รบั มาโดยได้มา
ด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษานัน้
๗.๓ ทีอ่ ยู่ ทีต่ งั ้ สานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ทีอ่ ยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ
๗.๔ ประเภทใบอนุญาตและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะของตน
๗.๕ ความรูค้ วามสามารถเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะของตนซึง่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคได้อนุ มตั แิ ล้ว
๗.๖ เวลาทางาน
๗.๗ สถานพยาบาลในกรณีทแ่ี จ้งความ
ข้อ ๘ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ผูท้ าการเผยแพร่ให้ขอ้ มูลทางวิชาการหรือ
ตอบปั ญหาทางวิชาชีพทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะต้องไม่แจ้งสถานทีท่ า
การประกอบโรคศิลปะส่วนตัวเป็ นทานองการโฆษณา เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทนและต้องไม่มกี าร
แจ้งความตามนัยแห่งข้อ ๗ ในทีเ่ ดียวกันหรือในขณะเดียวกันด้วย
ข้อ ๙ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
ต้องระมัดระวังตามวิสยั ทีพ่ งึ มีมใิ ห้การ
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็ นทานองโฆษณาความรูค้ วามสามารถ
ข้อ ๖
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หมวด ๓
การประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
-----------------------------

ข้อ ๑๐ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
รังสีเทคนิคตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ข้อ ๑๑ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ
นอกเหนือจากค่าบริการทีต่ ้องได้รบั ตามทีป่ ระกาศไว้
ข้อ ๑๒ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่จงู ใจหรือชักชวนผูป้ ่ วยให้มารับ
บริการทางวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อประโยชน์ของตน
ข้อ ๑๓ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วย โดยสุภาพ มีน้าใจ มี
มนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
ข้อ ๑๔ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่หลอกลวงผูป้ ่ วยให้หลงเข้าใจผิดใน
การประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของตน
ข้อ ๑๕ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องประกอบวิชาชีพโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสิน้ เปลืองทีเ่ กินความจาเป็ นของผูป้ ่ วย
ข้อ ๑๖ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคมีหน้าทีอ่ ธิบายผูป้ ่ วยให้เข้าใจถึงสาระสาคัญ
ของการตรวจและการให้บริการทางวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการวินิจฉัย
การติดตาม การบาบัดรักษา และการประเมินภาวะสุขภาพผูป้ ่ วย
ข้อ ๑๗ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็ นความเท็จโดย
เจตนา หรือให้ความเห็นไม่สุจริตในเรือ่ งใดๆ อันเกีย่ วกับวิชาชีพแห่งตน
ข้อ ๑๘ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย ซึง่ ตน
ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ดว้ ยความยินยอมของผูป้ ่ วย หรือเมือ่ ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ ๑๙ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท้ อ่ี ยูใ่ นระยะ
อันตรายจากการเจ็บป่ วย เมือ่ ได้รบั คาขอร้องและตนอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะช่วยได้
ข้อ ๒๐ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนผูอ้ ่นื ให้มกี าร
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคโดยผิดกฎหมาย
ข้อ ๒๑ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ให้หรือรับผลประโยชน์เป็ น
ค่าตอบแทนเนื่องจากการรับหรือส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับบริการทางการแพทย์
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หมวด ๔
การปฏิบตั ิ ต่อผูร้ ่วมวิชาชีพ
-----------------------------

ข้อ ๒๒ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ ์ศรีซง่ึ
กันและกัน
ข้อ ๒๓ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ดหู มิน่ ทับถม ให้รา้ ยหรือกลันแกล้
่
ง
กัน
ข้อ ๒๔ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคพึงร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมต่อองค์กร
ทางวิชาชีพ
ข้อ ๒๕ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ชกั จูงผูป้ ่ วยของผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิคอื่นมาเป็ นของตน
ข้อ ๒๖ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่เอาผลงานของผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิคอื่นมาเป็ นของตน

หมวด ๕
การปฏิบตั ิ ต่อผูร้ ่วมงาน
-----------------------------

ข้อ ๒๗ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ ์ศรีของ
ผูร้ ว่ มงาน
ข้อ ๒๘ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องไม่ดหู มิน่ ทับถม ให้รา้ ยหรือกลันแกล้
่
ง
ผูร้ ว่ มงาน
ข้อ ๒๙ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคพึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
วิชาชีพของผูร้ ว่ มงาน

หมวด ๖
การทดลองในมนุษย์
-----------------------------

ข้อ ๓๐ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคผูท้ ท่ี าการทดลองในมนุษย์ตอ้ งได้รบั ความ
ยินยอมจากผูถ้ ูกทดลองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วย
จริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์
ข้อ ๓๑ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคผูท้ ท่ี าการทดลองโดยใช้สงิ่ ตัวอย่างของมนุษย์
หรือศพต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์
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หมวด ๗
การปฏิบตั ิ ตนเกี่ยวกับสถานพยาบาล
-----------------------------

ข้อ ๓๒ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคต้องปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
ลงชื่อ

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ)์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สาเนาถูกต้อง
(นางกฤชมน โสฬส)
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนวิชาชีพ ๘
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๕ ง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗)

