


 
                                                                                                          

 

 



 
                                                                                                          

  
คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑                

 

 
ค ำน ำ  

 
 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท า
ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชา 
กายภาพบ าบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ท่ีจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตวิชาชีพใน
อนาคต ซึ่งได้รับการปรับปรุงจากฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐, จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔, ข้อบังคับสภาเทคนิค
การแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับ
สภากายภาพบ าบัดว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณ 
คณะเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ อัน
เป็นส่วนหนึ่งของผู้อุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบต่อแผ่นดิน โดยตระหนักถึง
บทบาท หน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อตนเอง หน่วยงาน 
ประชาชนและสังคม 
 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณ  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑               ๑ 
 

จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

๑ พึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม  
๒ พึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่  
๓ พึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
๔ พึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดและปฏิบัติตาม

จริยธรรมแห่งวิชาชีพท่ีตนเป็นสมาชิกแห่งสภาวิชาชีพน้ันด้วย 
 

จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย 

 

๑ พึงปฏิบัติงานโดยค านึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

๒ พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 
๓ พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ 

รวดเร็ว ถูกตอ้ง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
๔ พึงปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย 
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๕ พึงปฏิบัติ งานโดยค านึงถึงการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดความ
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

๖ พึงปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

 

๑ ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
๒ ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของผู้ใต้บังคับบัญชารวมตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาได้เรียนรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

๓ ผู้บังคับบัญชาพึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล  

๔ ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาได้เพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความสามารถตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

๕ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติต่อกันด้วย
ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๖ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อกัน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหา การเสนอแนะให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานร่วมกัน 

๗ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติงานด้วยการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันในทางที่ถูกต้องและชอบธรรมและส่งเสริม
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สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานหรือในการอยู่ร่วมกันใน
องค์กรและในหมู่คณะ  

 

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 

 

๑ พึงให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความ
เสมอภาค 

๒ พึงให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟื้อ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 
๓ พึงให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า 

 

จรรยาบรรณของคณาจารย์ 
 

๑ พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ข้างต้นโดยเคร่งครัด 
๒ พึงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและบุคคลอื่น 
๓ พึงอุทิศตนในการสอนนักศึกษาอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่การสอนหรือ

งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดสอนก็ให้มีการจัดสอนชดเชย 
๔ พึงปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ให้เกียรติและ

รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 
๕ พึงปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเมตตาและให้ความช่วยเหลือแก่

นักศึกษาในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการศึกษา 
๖ พึงอบรมส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 
๗ พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยรวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหรือการน าผลงานทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

๘ พึงส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางวิชาการแก่กันและกัน 
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คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑               ๔ 

๙ พึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

๑ การกระท าใด ๆ ที่ เป็นการคัดลอกหรือน าผลงานหรือผลงานทาง
วิชาการของบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นมีส่วนร่วมไปเป็นผลงานของตน
หรือบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ 

๒ การกระท าใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระท า
เกี่ยวกับชู้สาว หรืการกระท าอื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางเพศต่อผู้อื่น 

๓ กระท าการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่หรือการปฏิบัติงานหรือการกระท าใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

๔ กระท าการเปิดเผยความลับของบุคคลอื่นที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยไม่
มีหน้าที่หรืออ านาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย 

๕ กระท าการสอน อบรม หรือแนะน าเพื่อให้บุคคลอื่นกระท าการที่ผิดต่อ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรงหรือกฎหมาย 

๖ การกระท าอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นความผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
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จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ 
 

  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้ก าหนดจรรยาบรรณ และแนวทางการ
ประพฤติ ปฏิบัติส าหรับนักวิจัยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัย
ท่ัวไป ไม่ว่าสาขาวิชาการใด ๆ โดยให้มีลักษณะ เป็นข้อพึงสังวรณ์คุณธรรม และจริยธรรม 
ในการท างานวิจัย ของนักวิจัยไทย  
นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ท่ีด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นท่ีสงสัย โดยมระเบียบวิธี อันเป็นท่ียอมรับ ในแต่ละศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบวิธี
ดังกล่าว จึงครอบคลุมท้ังแนวความคิด มโนทัศน์ และวิธีการท่ีใช้ ในการรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล  
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก
เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป
เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย 
 

๑.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืน มาเป็นของตน ไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล ท่ีน ามาใช้ใน
งานวิจัย ต้องซื่อตรง ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่
ได้จากการวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 



คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  

คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑               ๖ 

 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การ
เลือกเรื่องท่ีจะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วม การด าเนินการวิจัย ตลอดจน
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล
และความคิดเห็นท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 

๑.๒  นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  

 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน 

 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 

๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 

 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้าง
ว่าเป็นของตน 

 

๒.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท า
 ไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ
ไม่ละท้ิงงานระหว่างด าเนินการ  

แนวทางปฏิบัต ิ
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 

๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 



คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                                                                          

  

คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑               ๗ 
 

๒.๓ นักวิจัยมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามก าหนดเวลาไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย   

 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๓.  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐาความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย อย่างเพียงพอ และมีความรู้
ความช านาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีท าวิจัยเพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  

แนวทางปฏิบัต ิ
๓.๑   นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าวิจัย
 อย่างเพียงพอเพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
๓.๒   นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือป้องกัน
 ความเสียหายต่อวงวิชาการ 

๔.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มี
 ชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและ
ปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัต ิ
๔.๑   การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
๔.๒   นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
 ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
๔.๓   นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
 การศึกษาและสังคม 
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๕.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างใน
 การวิจัย 

 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่
บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

แนวทางปฏิบัต ิ
๕.๑ นักวิจัยต้องเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม
 ก่อนท าการวิจัย 
๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึง
 แต่ประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
๕.๓ นักวิจัยต้องดูแล ปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
 การทดลอง 

๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
 ของการท าวิจัย  
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทาง 
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผล
เสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัต ิ
๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานวิจัย โดย
 หวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

๗. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อ
ค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัต ิ
๗.๑ นักวิจัยถึงมีความรับผิดชอบและรอบคอมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่
 เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง 
๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
 การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 

๘. นักวิจัยต้องพึงเครารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้
ถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัต ิ
๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
 ในงานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ  
๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าท่ีดี 
 เพ่ือสร้างความรู้ท่ีถูกต้อง และสามารถท าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  

๙. นักวิจัยต้องพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  
 นักวิจัยมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  

แนวทางปฏิบัต ิ
๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วย
 จิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
 เจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม 
๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม 
 ไม่ท าการวิจัยท่ีขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
 ประชาชน 
๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท า
 การส่งเสริมพัฒนาความรู้จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์
 ความรู้แก่สังคมสืบไป 
  
 



คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  

คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ คณะเทคนิคการแพทย์  ๒๕๖๑               ๑๐ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๖๐  
นิยาม 
 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด หมายความว่า ข้อบังคับความประพฤติ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง 
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ซึ่งเป็นสมาชิกของสภา
กายภาพบ าบัด 
 ผู้ป่วย หมายความว่า ผู้รับบริการทางกายภาพบ าบัด 
 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด หมายความว่า การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดทางสื่อ รวมถึงการกระท า
อย่างใด ๆ ท่ีท าให้บุคคลโดยท่ัวไปเข้าใจความหมาย เพื่อประโยชน์จากการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดของตน 
 สื่อ หมายความว่า การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เคเบิลทีวี 
วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง การฉายภาพ หรือภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด เช่น 
นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ นิตยสาร วารสาร และสื่ออื่น ๆ รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณา 
วัสดุอื่น ๆ ท่ีมีข้อความในโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ และให้ความหมายรวมถึงการกระท า 
ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็นภาพหรือข้อความภาพ เคร่ืองหมาย 
 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หมายความว่า อาหาร ยา วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทยาเสพติดให้โทษท่ีใช้ในทางการแพทย์ เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
กายภาพบ าบัด วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ 
 เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด หมายความว่า มาตรฐานความประพฤติท่ี
วัดจากการพิจารณาความเสื่อมเสียท่ีจะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพกายภาพบ าบัดเป็น
หลัก ท้ังนี้ ถือว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดเป็นผู้มีเกียรติจะต้องประพฤติตนให้สม
กับความไว้วางใจจากประชาชนและต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพ 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ า บัด ต้องด า รงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมเคารพ
 และปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุ 
 ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ 
 ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
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๔. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่เลือก
 ปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้าน ฐานะ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
 สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ท้ัง
 เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 เพ่ือให้การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบัดใน
 ระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะ 
 วิสัย และพฤติการณ์ท่ีมีอยู่แก่ผู้ป่วยตามท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  ต้องไม่ เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิ เศษ
 นอกเหนือจากค่าบริการท่ีต้องได้รับตามปกติหรือตามอัตราค่าบริการท่ีประกาศไว้ 
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ให้หรือรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
 เนื่องจากการรับหรือส่งผู้ป่วย เพ่ือรับบริการด้านสุขภาพ 
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ า บัด ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย
 สัมพันธ์ท่ีดี และปราศจากการบังคับขู่เข็ญ 
๑๐. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องระมัดระวังตามวิสัยท่ีพึงมี มิให้การประกอบ
 วิชาชีพกายภาพบ าบัดใด ๆ ของตนเป็นไปในลักษณะอนาจารต่อผู้ป่วยหรอืล่วงเกิน 
 ลวนลามผู้ป่วย 
๑๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทาง
 กายภาพบ าบัดเพื่อประโยชน์ของตน 
๑๒. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดในการ
 ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดเพื่อประโยชน์ของตน 
๑๓. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงความปลอดภัย
 และความสิ้นเปลืองท่ีเกินความจ าเป็นของผู้ป่วย 
๑๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ใช้ สั่งใช้ หรือสนับสนุนการใช้ วิธีการ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย การบ าบัดความบกพร่องของร่างกาย หรือการป้องกัน แก้ไข
 และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพ
 ร่างกายและจิตใจ รวมท้ังวัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่มีหลักฐานทาง
 วิชาการท่ีเช่ือถือได้รับรอง 
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๑๕. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีหน้าท่ีอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาระส าคัญของ
 การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการให้บริการทางกายภาพบ าบัด เพื่อใช้
 ประกอบในการตัดสินใจรับบริการทางกายภาพบ าบัดของผู้ป่วย 
๑๖.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จโดยเจตนา
 หรือให้ความเห็นไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 
๑๗.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่เปิดเผยความลับ ข้อมูล และรูปภาพของ
 ผู้ป่วยซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความยินยอมของ
 ผู้ป่วย หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามหน้าท่ี 
๑๘.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ ท่ีอยู่ในระยะ
 อันตรายจากการเจ็บป่วย เมื่อได้รับค าร้องขอและตนอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยได้ 
๑๙. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนผู้อื่นให้มีการประกอบ
 วิชาชีพกายภาพบ าบัดโดยผิดกฎหมาย 
๒๐. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ใช้ หรือช่วยเหลือผู้มิได้ขึ้นทะเบียนและรับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดให้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 รวมท้ังต้องดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของผู้ท่ีมิได้ขึ้นทะเบียน
 และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดในหน่วยงานท่ีตน
 รับผิดชอบ 
๒๑. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พึงประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงภาพลักษณ์ของ
 วิชาชีพกายภาพบ าบัดต่อสาธารณชน 
๒๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่น
 โฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ความรู้ความช านาญในการประกอบ
 วิชาชีพกายภาพบ าบัดของตนหรือของผู้อื่น 
๒๓. การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ความรู้ ความช านาญในการ
 ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามข้อ ๒๒ อาจกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 
 (๒)  การแสดงผลงานในหน้าท่ีหรือในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 (๓)  การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน 
 (๔)  การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคมหรือมูลนิธิ 
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 ท้ังนี้ การโฆษณาดังกล่าว จะต้องละเว้นการแสดงในท านองไม่สุภาพ ไม่เป็นการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของตนหรือบุคคลอื่น 
หรือต่อสถานท่ีท่ีท าการประกอบวิชาชีพของตนหรือบุคคลอื่น 
๒๔. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด อาจติดป้ายหรืออักษรท่ีส านักงานหรือท่ีอยู่ของ
 ตนได้เพียงข้อความเฉพาะเร่ือง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ชื่อ นามสกุล และอาจมีค าประกอบชื่อได้เพียงว่า นักกายภาพบ าบัด  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ฐานันดรศักดิ์ เท่านั้น 
 (๒)  ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ ประกาศนียบัตร หรือหนังสือแสดง 
  คุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้รับมาอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของสภากายภาพ
  บ าบัด หน่วยงาน หรือสถาบันนั้น ๆ 
 (๓)  ท่ีอยู่ ท่ีตั้ง ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่จดหมาย
  อิเล็กทรอนิกส์หรือส่ืออื่น ๆ 
 (๔)  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 (๕)  ความรู้และความช านาญโดยเฉพาะของตน ซึ่งคณะกรรมการสภากายภาพ-
  บ าบัดได้อนุมัติแล้ว 
 (๖)  เวลาท างาน 
 (๗)  ชื่อสถานพยาบาล 
๒๔. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดท่ีท าการเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อ ถ้าแสดง
 ตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดสามารถแจ้งสถานท่ีประกอบวิชาชีพได้ 
 แต่ต้องไม่เป็นการสื่อไปในท านองโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง หลอกลวง หรือ
 ท าให้ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการและในการแจ้งสถานท่ีประกอบวิชาชีพต้องไม่
 ปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในท่ีเดียวกัน 
๒๕. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยท่ีพึงมี มิให้การ
 ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของตนเผยแพร่ออกไปในสื่อเป็นท านองโฆษณา
 ความรู้ความสามารถ 
๒๖. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นเอา
 ชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อประชาชนทางสื่อต่าง ๆ 
๒๗. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งไม่
 มีหลักฐานทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้รับรอง 
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๒๘. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกัน
 และกัน 
๒๙.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พึงร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมต่อองค์กร
 วิชาชีพของตน 
๓๐. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ดูหมิ่น ทับถม ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน
 และต้องไม่ประนามหรือดูหมิ่นกันท้ังต่อหน้าและลับหลังผู้ร่วมวิชาชีพ หรือต่อหน้า
 ผู้ป่วย รวมท้ังไม่ว่ากล่าว ติเตือน หรือวิพากษ์วิจารณ์การประกอบวิชาชีพ
 กายภาพบ าบัดของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดอื่น 
๓๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพ
 กายภาพบ าบัดอื่นมาเป็นของตน 
๓๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
 กายภาพบ าบัดอื่นมาเป็นของตน 
๓๓.  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของ
 ผู้ร่วมงาน 
๓๔. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ต้องไม่ดูหมิ่น ทับถม ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้ง
 ผู้ร่วมงาน 
๓๕. ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดท่ีท าการทดลองวิจัยในมนุษย์ หรือการใช้สิ่ง
 ตัวอย่างของมนุษย์ หรือศพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วย
 จริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขท่ี
 คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ก าหนด 
 

 
หมายเหตุ ล าดับหัวข้อในคู่มือนี้ไม่ตรงกับล าดับขอบังคับสภากายภาพบ าบัดวาดวยจรรยาบรรณแหง 
วิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ.  ๒๕๖๐ แต่คงไว้ด้วยสาระส าคัญตามปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ พึงประพฤติ ปฏิบัติตามข้อก าหนด
แห่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนี้ 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม
 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจ
 เป็นเหตุให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องประกอบวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือ
 ลัทธิการเมือง 
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วานหรือยินยอมให้ผู้อื่น
 โฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพของตน 
 เว้นแต่เป็นการโฆษณาในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) การแสดงผลงานในหน้าท่ีหรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา 
  (๒) การประชุมทางวิชาการ 
  (๓) การบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบัน สมาคมหรือมูลนิธิ  
 การโฆษณาตามข้อ ๔ จะต้องละเว้นการแสดงในท านองไม่สุภาพ แสวงหา
 ประโยชน์จากการประกอบวิชาชีพของตนหรือผู้อื่น หรือต่อสถานท่ีประกอบ
 วิชาชีพของตนหรือผู้อื่น 
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบ
 วิชาชีพของตนได้เพียงเฉพาะเร่ืองต่อไปนี้ 
 (๑)  ชื่อ นามสกุล และอาจมีค าประกอบชื่อได้เพียงต าแหน่งทางวิชาการ ยศ
  ฐานันดรศักดิ์เท่านั้น 
 (๒)  ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น
  แสดงเต็มหรือเป็นอักษรย่อตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ง
  ตนได้รับตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์หรือสถาบันการศึกษานั้น 
 (๓)  ชื่อสถานพยาบาล ที่อยู่ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ืออื่น ๆ 
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 (๔)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของตน 
 (๕)  ความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพของตน ซึ่งสภา 
  เทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติแล้ว 
 (๖)  เวลาท าการ 
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ท าการเผยแพร่ให้ข้อมูลทางวิชาการหรือ
 ตอบปัญหาทางวิชาชีพทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่
 แจ้งสถานท่ีประกอบวิชาชีพของตนเป็นท านองการโฆษณา ท้ังนี้ไม่ว่าจะได้รับ
 ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม 
๗.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องมิให้การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 ของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรู้ความสามารถ 
๘. ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
 เทคนิคการแพทย์ 
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิ เศษ
 นอกเหนือจากค่าบริการท่ีต้องได้รับตามท่ีประกาศไว้ 
๑๐. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้รับบริการให้มารับ
 บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อผลประโยชน์ของตน 
๑๑. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยสุภาพ มีน้ าใจ มี
 มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
๑๒. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่หลอกลวงผู้รับบริการให้หลงเข้าใจผิดใน
 การประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของตน 
๑๓.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงความ
 ปลอดภัยและความส้ินเปลืองท่ีเกินความจ าเป็นของผู้รับบริการ 
๑๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องอธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงสาระส าคัญ
 ของการตรวจและการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๕.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จโดย
 เจตนาหรือให้ความเห็นไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพแห่งตน 
๑๖.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการซึ่งตน
 ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้รับบริการ
 หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าท่ี 
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๑๗.  ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ ท่ีอยู่ในระยะ 
 อันตรายจากการเจ็บป่วย เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยได้ 
๑๘. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบ
 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยผิดกฎหมาย 
๑๙. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกัน
 และกัน 
๒๐.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ดูหมิ่น ทับถม ให้ร้าย หรือกล่ันแกล้งกัน
๒๑. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ชักจูงผู้รับบริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
 เทคนิคการแพทย์อื่นมาเป็นของตน 
๒๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
 การแพทย์อื่นมาเป็นของตน 
๒๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของ
 ผู้ร่วมงาน 
๒๓.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องไม่ดูหมิ่น ทับถม ให้ร้าย หรือกลั่นแกล้ง
 ผู้ร่วมงาน 
๒๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ
 ของผู้ร่วมงาน 
๒๕. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ผู้ท่ีท าการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความ
 ยินยอมจากผู้ถูกทดลองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
๒๖.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องให้ผู้ถูกทดลองบอกเลิก หรือถอนตัวจาก
 การร่วมเป็นผู้ถูกทดลองเมื่อใดก็ได้ 
๒๗.  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ท่ีท าการทดลองโดยใช้สิ่งตัวอย่างของมนุษย์
 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
๒๘. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานพยาบาลตาม
 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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หมายเหตุ ล าดับหัวข้อในคู่มือนี้ไม่ตรงกับล าดับ ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณ
   แห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่คงไว้ด้วยสาระส าคัญตามปรากฏในราชกิจจา
  นุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้าน
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
๔. ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัดว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 
 ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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