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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามทีม่ ีกฎหมายกาหนด
หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒8 (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕47 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ ใ นความควบคุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค
การแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หรือลูกจ้างในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด
เทศบาล องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด องค์ ก ารบริหารส่ วนตาบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพัทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือสภากาชาดไทย
“ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือกากับดูแล
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ
ด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน
“อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การกากับหรือดูแล
ขององค์กรภาคประชาสังคม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรภาคประชาสังคมตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ว ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ซึ่งดาเนินงานหรือให้บริการ
ด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน
ข้อ ๔ บุคคลซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น
ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให้ทาการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้
ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข
บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บมอบหมายตามวรรคหนึ่ ง จะท าการประกอบวิช าชี พ เทคนิ คการแพทย์ไ ด้
ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
ข้อ 5 บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามข้อ ๔ ถ้าเป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม
บุคคลดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม
ที่สามารถให้บริการด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันด้วย
ข้อ 6 บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามข้อ ๔ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ ให้ทาการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ได้เฉพาะในกรณีการปฏิบัติราชการหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติราชการตามหน้าที่เท่านั้น
ข้อ ๗ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามข้อ 4 สามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการปรึกษาก่อนหรือหลังการตรวจ และบริการปรึกษาทางเทคนิคการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง
(2) การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เพื่อหาการติดเชื้อ
(3) การเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ
(4) การตรวจหาการติดเชื้อโดยชุดตรวจแบบง่ายและรู้ผลเร็ว
(5) การอ่านผลและรายงานผลตาม (2) (3) และ (4)
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๘ ให้ องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งกากับหรือดูแลอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสั ง คม
ตามข้อ 5 มีหน้าที่ประสานงานกับวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้ นที่
เพื่อจัดบริการแก่ผู้รับบริการ
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ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

