
 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 
วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ฏ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ .  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๘  ประกอบกับ
มาตรา   ๓๒   มาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   และมาตรา   ๔๕   ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ
สภากายภาพบําบัด  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความวา  ขอบังคับ  ความประพฤติสําหรับ 

ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อรักษาไวซ่ึงศักด์ิศรีและสงเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะ
ของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ซ่ึงเปนสมาชิกของสภากายภาพบําบัด 

“ผูปวย”  หมายความวา  ผูรับบริการทางกายภาพบําบัด 
“การโฆษณา”  หมายความวา  การเผยแพร  การประกาศ  อาจจะโดยหนังสือ  วาจา  การปาวรอง   

การปาวประกาศแกประชาชนหรือสาธารณชนทางสื่อตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  วิทยุ  
โทรทัศน  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนตน 

หมวด  ๑ 
หลักทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ยอมดํารงตนในสังคมโดยธรรม  เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 
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ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมประพฤติหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการ
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ   

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ยอมประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี  โดยไมคํานึงถึง
ฐานะ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  หรือลัทธิทางการเมือง 

หมวด  ๒ 
การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

 

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองรักษามาตรฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด

ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือ  

จากคาบริการที่ตองไดรับตามปกติ 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมใหหรือรับผลประโยชนเปนการตอบแทน  

เนื่องจากการรับหรือสงผูปวยเพ่ือรับบริการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ขอ ๑๐ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธ  

ที่ดีและปราศจากการบังคับขูเข็ญ 

ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมหลอกลวงผูปวยใหหลงเขาใจผิดในการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อประโยชนของตน 

ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

และความสิ้นเปลืองของผูปวย 

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงสาระสําคัญของ   

การใหบริการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจในการบําบัดรักษาของผูปวย 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดยเจตนา  

หรือใหความเห็นไมสุจริตในเร่ืองใด ๆ  อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซ่ึงตนทราบมา

เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ  เวนแตดวยความยินยอมของผูปวย  หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมาย  

หรือตามหนาที่ 
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ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะ
อันตรายจากการเจ็บปวย  เมื่อไดรับคํารองขอและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมใชหรือสนับสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดโดยผิดกฎหมาย 

หมวด  ๓ 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

 

ขอ ๑๘ การโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ความรู  ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  อาจกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 

(๒) การแสดงผลงานในหนาที่หรือในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

(๓) การแสดงผลงานหรือความกาวหนาทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน 

(๔) การประกาศเกียรติคุณเปนทางการโดยสถาบันวิชาการ  สมาคมหรือมูลนิธิ 

ทั้งนี้  การโฆษณาดังกลาวจะตองไมเปนการแสวงหาประโยชนที่จะเกิดตอการประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดของตนหรอืบุคคลอื่น  หรือตอสถานท่ีทําการประกอบวิชาชีพของตนหรือบุคคลอื่น 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  อาจติดปายหรืออักษรที่สํานักงานไดเพียง

ขอความเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ  นามสกุล  และอาจมีคําประกอบชื่อไดเพียงวา  นักกายภาพบําบัด  ตําแหนงทางวิชาการ  

ฐานันดรศกัด์ิ  ยศ  และบรรดาศักด์ิ  เทานั้น 

(๒) ชื่อปริญญา  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร  หรือคุณวุฒิอยางอื่น  ซ่ึงตน 

ไดรับมาโดยวิธีการถูกตองตามกฎเกณฑของสภากายภาพบําบัด  หรือสถาบันนั้น ๆ  ที่สภากายภาพบําบัด

รับรอง 

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๔) ความรูและความชํานาญโดยเฉพาะของตน   ซ่ึงคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 

ไดอนุมัติแลว 

(๕) เวลาทํางาน 
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ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   อาจแสดงขอมูลการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของตนไดเฉพาะการแสดงที่อยู  ที่ต้ังสํานักงาน  หมายเลขโทรศัพท  และหรือขอความตาม  
ขอ  ๑๙  เทานั้น 

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ซ่ึงทําการเผยแพรใหขอมูลทางวิชาการหรือตอบ
ปญหาทางวิชาชีพแกส่ือมวลชน  ถาแสดงตนวาเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตองไมแสดงขอมูล
สถานที่ประกอบวิชาชีพสวนตนเปนทํานองการโฆษณาและตองไมมีการแสดงขอมูลตามนัยในขอ  ๒๐  
ในที่เดียวกันหรือในขณะเดียวกัน 

ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองใชความระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทํานองโฆษณาความรูความสามารถ 

หมวด  ๔ 
การปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ 

 

 

ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พึงยกยองใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีซ่ึงกัน
และกัน 

ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมดูหมิ่น  ทับถม  ใหรายหรือกลั่นแกลงกัน 
ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไมชักจูงผูปวยของผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดอื่นมาเปนของตน 
ขอ ๒๖ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตองไม เอาผลงานของผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดอื่นมาเปนของตน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุมนา  ตัณฑเศรษฐ ี

นายกสภากายภาพบําบัด 
 

 


