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ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด 
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ฏ)  และด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความว่า  ข้อบังคับความประพฤติสําหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ซึ่งเป็นสมาชิกของสภากายภาพบําบัด 

“ผู้ป่วย”  หมายความว่า  ผู้รับบริการทางกายภาพบําบัด 
“การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความว่า  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดทางสื่อ  รวมถึงการกระทําอย่างใด ๆ  ที่ทําให้บุคคล
โดยทั่วไปเข้าใจความหมาย  เพื่อประโยชน์จากการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของตน  

“สื่อ”  หมายความว่า  การสื่อสารทางวิทยุ  โทรทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เคเบิลทีวี  
วิทยุกระจายเสียง  เคร่ืองขยายเสียง  การฉายภาพ  หรือภาพยนตร์  สิ่งพิมพ์ทุกชนิด  เช่น  นามบัตร  
แผ่นพับ  ใบปลิว  หนังสือ  นิตยสาร  วารสาร  และสื่ออื่น ๆ  รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณา  วัสดุอื่น ๆ   
ที่มีข้อความในโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้  และให้ความหมายรวมถึงการกระทํา  ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ   
ให้ประชาชนเห็นภาพหรือข้อความภาพ  เคร่ืองหมาย 

“ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  อาหาร  ยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
ยาเสพติดให้โทษที่ใช้ในทางการแพทย์  เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองมือแพทย์  เคร่ืองมือกายภาพบําบัด   
วัตถุอันตราย  และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ 

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความว่า  มาตรฐานความประพฤติที่วัดจาก 
การพิจารณาความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพกายภาพบําบัดเป็นหลัก  ทั้งนี้  ถือว่า   
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเป็นผู้มีเกียรติจะต้องประพฤติตนให้สมกับความไว้วางใจจากประชาชน
และต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพ 
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ข้อ ๕ ให้นายกสภากายภาพบําบัดรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้คณะกรรมการ   
สภากายภาพบําบัดมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักทั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องดํารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม   
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ประพฤติหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ประพฤติหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นการ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด   

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
เนื่องจากความแตกต่างด้าน  ฐานะ  เพศ  อายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  หรือลัทธิทางการเมือง 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ   
ทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อให้การประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

หมวด  ๒ 
การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด   
ในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ  ภายใต้ความสามารถและข้อจํากัดตามภาวะ  วิสัย  และพฤติการณ์
ที่มีอยู่แก่ผู้ป่วยตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ  นอกเหนือจาก
ค่าบริการที่ต้องได้รับตามปกติหรือตามอัตราค่าบริการที่ประกาศไว้   

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ให้หรือรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน  
เนื่องจากการรับหรือส่งผู้ป่วย  เพื่อรับบริการด้านสุขภาพ 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   ต้องปฏิบัติต่อผู้ ป่วยโดยสุภาพ   มีน้ํ าใจ   
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และปราศจากการบังคับขู่เข็ญ   

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี  มิให้การประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดใด ๆ  ของตนเป็นไปในลักษณะอนาจารต่อผู้ป่วย  หรือล่วงเกิน  ลวนลามผู้ป่วย   
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ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการ 
ทางกายภาพบําบัดเพื่อประโยชน์ของตน 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อประโยชน์ของตน 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความสิ้นเปลืองที่เกินความจําเป็นของผู้ป่วย 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ใช้  สั่งใช้  หรือสนับสนุนการใช้  วิธีการ
ตรวจประเมิน  วินิจฉัย  การบําบัดความบกพร่องของร่างกาย  หรือการป้องกัน  แก้ไขและการฟื้นฟู 
ความเสื่อมสภาพ  ความพิการของร่างกาย  การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งวัสดุ  เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้รับรอง 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  มีหน้าที่อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาระสําคัญของ  
การตรวจประเมิน  การวินิจฉัยและการให้บริการทางกายภาพบําบัด  เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ   
รับบริการทางกายภาพบําบัดของผู้ป่วย 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จโดยเจตนา  
หรือให้ความเห็นไม่สุจริตในเร่ืองใด ๆ  อันเก่ียวกับวิชาชีพของตน 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่เปิดเผยความลับ  ข้อมูล  และรูปภาพของผู้ป่วย 
ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ  เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วย  หรือเม่ือต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย  หรือตามหน้าที่ 

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตราย
จากการเจ็บป่วย  เม่ือได้รับคําร้องขอและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนผู้อื่นให้มีการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดโดยผิดกฎหมาย 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ใช้  หรือช่วยเหลือผู้มิได้ขึ้นทะเบียนและ  
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดให้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  รวมท้ังต้องดูแล 
มิให้มีการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของผู้ที่มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ   

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พึงประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงภาพลักษณ์ 
ของวิชาชีพกายภาพบําบัดต่อสาธารณชน   
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หมวด  ๓ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่โฆษณา  ใช้  จ้าง  วาน  หรือยินยอมให้ผู้อื่น
โฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของตน 
หรือของผู้อื่น 

ข้อ ๒๘ การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ความรู้  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามข้อ  ๒๗  อาจกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 
(๒) การแสดงผลงานในหน้าที่หรือในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
(๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน 
(๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ  สมาคมหรือมูลนิธิ 
ทั้งนี้  การโฆษณาดังกล่าว  จะต้องละเว้นการแสดงในทํานองไม่สุภาพ  ไม่เป็นการแสวงหา

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของตนหรือบุคคลอื่น  หรือต่อสถานที่ที่ทําการ
ประกอบวิชาชีพของตนหรือบุคคลอื่น 

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  อาจติดป้ายหรืออักษรที่สํานักงานหรือที่อยู่   
ของตนได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  นามสกุล  และอาจมีคําประกอบชื่อได้เพียงว่า  นักกายภาพบําบัด  ตําแหน่งทางวิชาการ   
ยศ  ฐานันดรศักดิ์  เท่านั้น 

(๒) ชื่อปริญญา  วุฒิบัตร  หนังสืออนุมัติ  ประกาศนียบัตร  หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น  
ซึ่งตนได้รับมาอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของสภากายภาพบําบัด  หน่วยงาน  หรือสถาบันนั้น ๆ   

(๓) ที่อยู่  ที่ตั้ง  สํานักงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
หรือสื่ออื่น ๆ   

(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๕) ความรู้และความชํานาญโดยเฉพาะของตน  ซึ่งคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดได้  

อนุมัติแล้ว 
(๖) เวลาทํางาน 
(๗) ชื่อสถานพยาบาล 
ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทําการเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อ  ถ้าแสดงตน

ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสามารถแจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพได้  แต่ต้องไม่เป็นการสื่อ 
ไปในทํานองโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง  หลอกลวง  หรือทําให้ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการและในการ
แจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพต้องไม่ปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี  มิให้การ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของตนเผยแพร่ออกไปในสื่อเป็นทํานองโฆษณาความรู้ความสามารถ 

ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่โฆษณา  ใช้  จ้าง  หรือยินยอมให้ผู้อื่น 
เอาชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อประชาชนทางสื่อต่าง ๆ   

ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ซึ่งไม่มี
หลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้รับรอง 

หมวด  ๔ 
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

 

 

ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกัน  
และกัน 

ข้อ ๓๕ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พึงร่วมมือ  สนับสนุนและส่งเสริมต่อองค์กรวิชาชีพ
ของตน 

ข้อ ๓๖ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ดูหม่ิน  ทับถม  ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน  
และต้องไม่ประนามหรือดูหม่ินกันทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้ร่วมวิชาชีพ  หรือต่อหน้าผู้ป่วย  รวมทั้ง 
ไม่ว่ากล่าว  ติเตือน  หรือวิพากษ์วิจารณ์การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอื่น 

ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ชักจูงผู้ ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอื่นมาเป็นของตน 

ข้อ ๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอื่นมาเป็นของตน 

หมวด  ๕ 
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 

 

 

ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๔๐ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ต้องไม่ดูหม่ิน  ทับถม  ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๖ 
การทดลองวิจัยในมนุษย์  การใช้สิ่งตัวอย่างของมนุษย์  หรือศพ 

 

 

ข้อ ๔๑ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทําการทดลองวิจัยในมนุษย์  หรือการใช้สิ่งตัวอย่าง
ของมนุษย์  หรือศพ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์  
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ 
นายกสภากายภาพบําบัด 


