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เรื่อง แสดงความเห็นเพื่อพิจารณาแกไขขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยอายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เรียน นายกสภากายภาพบําบัด
ตามที่สภากายภาพบําบัดไดออกขอบังคับวาดวยใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในหมวดตอไปนี้
หมวด ๑
อายุใบอนุญาต
ขอ ๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหาป นับแตวันทีส่ ภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาต

หมวด ๒
การตออายุใบอนุญาต
สวนที่ ๑
คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาต
ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับการเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือ
(๒) มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ หรือ
(๓) เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะทางหรือกายภาพบําบัดระดับ
บัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบําบัด
กําหนด
และ บทเฉพาะกาล
ขอ ๙ ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขากายภาพบําบัด ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช และใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังมี

ผลใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหมีอายุใบอนุญาตตอไปอีกหาป นับแตวันที่ขอบังคับนี้
ประกาศใชนั้น
ขาพเจาในฐานะสมาชิกสภากายภาพบําบัดมีขอทวงติงและขอแสดงความเห็นเปนหนังสือตอสภา
กายภาพบําบัดเพื่อใหพิจารณาแกไขขอบังคับดังกลาวตามสิทธิในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๑๒(๒) ที่ไดเปดชองทางไวให โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้
๑.
จากเหตุผลทางขอกฎหมาย
การที่สภาออกขอบังคับวาดวยใบอนุญาตและการตอ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนที่กลาวมาเบื้องตนนั้นโดยเฉพาะบทเฉพาะ
การขอ ๙ เปนการออกขอบังคับที่ผิดระเบียบกฎหมาย สภาออกขอบังคับนี้โดยเกินขอบเขตของกฎหมายแมบท
คือพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหอํานาจไว กลาวโดยสั้นๆ คือไมมีอํานาจที่พึงกระทําได
อํานาจหนาทีข่ องสภากระทําไดแตเทาที่ระบุไวใน มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.
๒๕๔๗ เทานัน้ ซึ่งสภามีหนาที่ดังตอไปนี้เทานั้นคือ
มาตรา 8 สภากายภาพบําบัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูป ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(2) ออกคําสั่งตาม มาตรา 42 วรรคสี่
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก
(4) รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันที่ทําการฝกอบรมดังกลาว
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด
สาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอนื่ ในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(7) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละ
ครั้ง
(8) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภากายภาพบําบัด
โดยสภามีวัตถุประสงคคือ
มาตรา 7 สภากายภาพบําบัดมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(2) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(3) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กายภาพบําบัดและการสาธารณสุข

(5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัดและการสาธารณสุข
(6) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(7) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก
(8) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของประเทศไทย
เมื่ออานพิจารณาอยางละเอียดแลวจะเห็นไดวาไมมีขอไหนเลยที่กลาวถึงอํานาจของสภาในการเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ไมไดกําหนดวันที่หมดอายุ(ตลอดชีพ) หรือการจํากัดอายุใบอนุญาตโดยมีระยะเวลา(5 ป) หรือการ
ผูกเอาคะแนนการศึกษาตอเนื่องมาเปนเกณฑพิจารณาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดให
กระทําได
อีกทั้งการหามบุคคลใดประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเวนแตไดรับใบอนุญาตนั้นเปน การจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะ ดวยเหตุนี้ การจะกําหนดอายุใบอนุญาตขึ้นไวจึงเทากับเปนการจํากัดระยะเวลาการประกอบ
อาชีพไปดวย ซึ่งการจะกระทําเชนนั้นไดตอ งกําหนดไวโดยบทบัญญัตแิ หงกฎหมายวิชาชีพเฉพาะเทานั้น (ก็คือ
ตองกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เทานั้น)
ในสวนปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายดังกลาวนั้นไดมีตวั อยางความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ที่
ประชุมใหญ) เรื่องการกําหนดใหแพทยตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาซึ่งอาจนํามา
เทียบเคียงได ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปใจความไดวา การออกขอบังคับแพทยสภาเปนการออก
กฎโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จึงสามารถกําหนดเรื่องตางๆ ไดเพียงภายใน
ขอบเขตที่พระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจไว เมื่อมาตรา 21 (3) (จ) และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรมฯ บัญญัติใหแพทยสภามีอํานาจออกขอบังคับแพทยสภาในเรื่องหลักเกณฑการออกใบอนุญาตโดยไมมี
บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตดิ ังกลาวบัญญัติใหใบอนุญาตนั้นตองมีอายุใบอนุญาตหรือมีการตออายุใบอนุญาต
ไวดว ย ยอมมีผลทําใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเพิกถอนตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย การจะมีขอกําหนดในขอบังคับแพทยสภาใหใบอนุญาตสิ้นอายุตามระยะเวลาที่กําหนดและ
ตองตอใบอนุญาตจึงเปนการออกขอบังคับเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติให อํานาจไว และโดยทีก่ ารหามบุคคลใด
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเวนแตไดรับใบอนุญาตนั้นเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งตามมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ ดวยเหตุนี้การจะกําหนด
อายุใบอนุญาตขึ้นไวจึงเทากับเปนการจํากัดระยะเวลาการประกอบอาชีพไปดวย ซึ่งการจะกระทําเชนนั้นไดตอ ง
กําหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น ดังเชนที่มีการบัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมายประกอบวิชาชีพ
อื่นๆ ในการนี้แพทยสภาจึงไมมีอํานาจออกขอบังคับเพื่อกําหนดอายุใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมทั้งแพทยทไี่ ดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปแลวและแพทยที่เพิ่งจบใหม รวมทั้งไม
สามารถจะกําหนดเรื่องอายุใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตโดยการออกคําสั่งทางปกครองได
(อานเพิ่มเติม
ความเห็นฉบับเต็มนี้ไดที่สงิ่ ที่สงมาดวย 1)
๒.
จากขอมูลของสภาวิชาชีพอืน่ ๆ เกิดขอสงสัยวาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 แตกตางจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2528 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ในสวนของอํานาจหนาที่ของสภาทั้ง
สองนั้นแตกตางกันอยางไร ทําไมถึงมีผลทําใหแพทยสภาออกขอบังคับเพื่อกําหนดอายุใบอนุญาตไมไดแตสภา
การพยาบาลถึงกลับทําไดอยู ขาพเจายอมรับวายังสังเกตไมเห็นขอแตกตางของพระราชบัญญัติทั้งสอง และไม
ทราบถึงรายละเอียดปลีกยอยที่อาจมี เชน ไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ …) ที่อาจทําใหสภาการพยาบาลออกขอบังคับแกไขอายุใบอนุญาตได และไม
ทราบวาสมาชิกสภาการพยาบาลไดมีการทักทวงหรือยื่นขอสงสัยนี้ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาไดออกความเห็น
ทางกฎหมายหรือยังกอนออกขอบังคับ ซึ่งขาพเจาเขาใจวาสภาการพยาบาลก็นาจะออกขอบังคับกําหนดอายุ
ใบอนุญาตเกินขอบเขตอํานาจเชนเดียวกัน เพียงแตไมมีผใู ดทักทวงและยื่นเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาออก
ความเห็นจนกลายเปนขอปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ซึ่งการผูกขอกําหนดการตออายุใบอนุญาตเขากับการเก็บหนวย
คะแนนการศึกษาตอเนื่องนัน้ ผลดีก็มากแตผลเสียก็มี เชนทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการเขาอบรม กอใหเกิด
ภาระการเดินทางไกลสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ไมมีเวลาศึกษาเนื่องจากมีภาระงานประจํามาก
เจาหนาทีน่ อย เกิดความกังขาในคาใชตางๆ ที่จัดเก็บ ติดตามอานกระทูป รับทุกขของพยาบาลบางสวนไดที่เว็บ
ลิงค http://www.nursepsu.net/talks/view.php?qs_qno=292&PHPSESSID=7f4473cf48afce26f83af76043270b53
ในสวนของสภาวิชาชีพอืน่ ๆ เชน สภาทันตกรรมก็มิไดกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
กําหนดเพียงดังตอไปนี้พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๖ การสิ้นสุดของใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขอ ๒๑ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ยอมสิ้นสุดลงเมื่อ (๑) สมาชิกภาพของผูป ระกอบวิชาชีพทันตกรรมผูนั้นสิ้นสุดลง (๒) ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมผูนั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕ ...
สภาเภสัชกรรรมและสภาเทคนิคการแพทยก็มิไดออกขอบังคับที่กลาวถึงอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แตอยางใด ซึ่งขาพเจาพยายามคนหาในเว็บไซดทั้งของสภาทั้งสองและเว็บไซดกฎหมายตางๆ เทาไรก็หาไมเจอ
พบแตเพียงขอบังคับวาดวยการเปนสมาชิกสภาของทั้งสอง สวนสภาเภสัชกรรมไดออกขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษาตอเนื่องแตไมไดใชเปนเงื่อนไขพิจารณาตออายุใบอนุญาตเชนเดียวกับสภาวิศวกรรม
สภาวิศวกรรม แมสภาวิศวกรรมจะกําหนดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแตไมไดนําจํานวนหนวย
พัฒนามาใชพจิ ารณาตออายุใบอนุญาต เมือ่ อายุใบอนุญาตของสมาชิกหมดลงสภาก็ดําเนินการตอใหสมาชิกทีย่ นื่
คํารองตามกําหนดเวลา สวนการเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องนัน้ มีผลในเชิงเพิ่มวิทยฐานะพัฒนาเปน

ผูเชี่ยวชาญชํานาญในการประกอบวิชาอาชีพ มีสิทธิสามารถขยายขอบเขตในการปฏิบัติงานไดเพิม่ มากขึ้นกวา
สมาชิกปกติสามัญ
สภาสถาปนิกก็คลายกันกับสภาวิศวกรรม และสภาเภสัชกรรม ที่ไมไดนําจํานวนหนวยพัฒนามาใช
พิจารณาเพื่อตออายุใบอนุญาต
๓.
จากขอสังเกตและความคิดเห็น
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตางๆ ดังตอไปนี้

ตอขอบังคับวาดวยใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตเปนผู

การตอใบอนุญาตและกําหนดระยะเวลาในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ ควรกําหนดขึน้ มาเพื่อ
วัตถุประสงคใหผูขอตอใบอนุญาตยืนยันวาผูนั้นยังคงมีสทิ ธิ และใชสิทธิในการประกอบวิชาชีพโดยมิไดถูกเพิก
ถอนการประกอบวิชาชีพแตอยางใด การนําเอาขอบังคับวาดวยการพัฒนาวิชาชีพมาเปนเหตุผลของการตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงขัดตอวัตถุประสงค และนําไปสูการตัดสิทธิ์การประกอบวิชาชีพ ทัง้ ที่มันเปนศักดิ์
และสิทธิ์ของเขาตามคุณวุฒกิ ารศึกษาที่เขาไดเรียนรูมา การพัฒนาวิชาชีพโดยการเก็บหนวยคะแนนจึงไมอาจ
สําคัญเหนือคุณวุฒิ เหนือกระบวนการที่มาของความเปนนักกายภาพบําบัดไปได
การเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ตองเปนความสมัครใจอันเปนสิทธิเสรีภาพของ
แตละบุคคล การออกขอบังคับใหทุกคนตองเขารับการพัฒนาวิชาชีพตามวิธีทาง ที่สภาฯ กําหนดจึงมิใชเปนการ
กระทําโดยสมัครใจ ยอมขัดตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
การศึกษาเรียนรูตอเนื่องเปนสิ่งที่ดีและควรเปนสิ่งที่สงเสริมคุณวุฒิใหกับผูประกอบวิชาชีพ กลาวคือใคร
อยากไดก็ไปอบรมศึกษา จบแลวไดเปนผูเชี่ยวชาญดานนั้นดานนี้ ไดขั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนเพิ่มพิเศษ
มากกวาปกติ แตควรแยกประเด็นการพัฒนาออกจากการตออายุใบอนุญาต ผูที่ไมตามเก็บหนวยคะแนนตองยังคง
สามารถประกอบอาชีพไดตามศักดิ์และสิทธิ์ที่มีตามวุฒิการศึกษา และผานการสอบไดใบอนุญาตมาอยางถูกตอง
ตามขั้นตอน ไมใชนําเอาการเก็บหนวยการศึกษาตอเนื่องมาเปนประเด็นหลักแลวลิดรอนสิทธิในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก ซึ่งสมาชิกบางสวนอาจมีขอจํากัดในหลายๆ ดาน ทั้งความไมสะดวก สิ้นเปลืองคาใชจาย ฯลฯ
การพัฒนาวิชาชีพก็คือการพัฒนาสติปญญาของผูประกอบวิชาชีพการพัฒนาสติปญญานั้นมีหนทางอยู 3
วิธีการหรือหลักการคือ
- สุตมัยปญญา คือ ความรูจากการไดยินไดฟง
- จินตมัยปญญา คือ ความรูจากการวิเคราะห วิจัย เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหชัดเจน
- ภาวนามัยปญญา คือ ความรูจากทําใหมาก ทําใหชํานาญ หรือเรียกอีกทางหนึ่งวาแจงประจักษเปน
ความรูจากความเปนจริง เห็นจริง และทําจริง

ดังนั้นในวิธกี ารของการแสวงหาความรูหรือการพัฒนาวิชาชีพนั้นก็จะดําเนินไปตามหลักการของการ
แสวงหาปญญาดังกลาว การพัฒนาวิชาชีพโดยการเก็บหนวยคะแนนทางวิชาการจึงเปนแคเพียงวิธกี ารหนึ่งเทานัน้
ไมสมควรนํามาพิจารณาแตเพียงลําพังเพื่อตัดรอนสิทธิในการประกอบวิชาอาชีพผูใด
การเขารวมสัมมนาไมไดหมายความวาผูเขารวมสัมมนาตองการที่จะไดความรูความสามารถเพิ่มขึ้นตาม
วัตถุประสงค และไมไดเปนประกันวาผูผานการสัมมนาจะมีความรูความสามารถเพิ่มพูนมากกวาผูท่ไี มไดเขารวม
ซึ่งในยุค Internet World Wide Web เชนปจจุบันแหลงความรูมีอยูมหาศาลแคเพียงปลายนิ้วจิ้ม
หากเก็บคะแนนกันจริงจังสภาจําเปนตองใหแตมตอกับคนที่ทํางานอยูต างจังหวัด ในชุมชนชนบท หรือ
ในพื้นที่ทยี่ ากลําบากกับการทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมในเมืองใหญ
และถือวาการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
เหลานั้นเอื้อหนุนตอการพัฒนาวิชาชีพในสังคมทองถิ่นซึ่งก็มีความสําคัญไมนอยไปดวย
ควรเห็นคุณคาของการทํางานจริง ปฏิบัติงานจริง เทียบเทากับงานดานวิชาการเชิงความรูทางทฤษฎี ซึ่ง
วิธีการของการไดมาซึ่งคะแนนสําหรับการปฏิบัติงานจริงนั้นควรจะไดกําหนดใหมีขึ้นดวย
เพราะถือวาการ
ปฏิบัติงานอยูเปนประจําจนชํานาญนั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพควบคูไปดวยกัน
การประกอบวิชาชีพในบางพื้นที่เชนในชนบทอาจจะไมมีความจําเปนตองอาศัยทฤษฎีองคความรูห รือ
ทักษะใหมๆ ซึ่งถึงแมมีโอกาสไดรูแตไมมโี อกาสไดใชมนั ก็ไมเกิดความชํานาญและลืมเลือนไปในที่สุดอยูดี
การที่ผูประกอบวิชาชีพไมพฒ
ั นาตนเอง ไมขยันหาความรู และขาดทักษะ เมื่อทํางานผิดพลาดก็มีกลไก
ทางสังคมเขามาจัดการอยูแ ลว ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
วัฒนธรรมการ Copy and Paste หรือ Rewrite เอกสารวิชาการจะเกิดขึน้ ในวงการวิชาชีพเยอะขึน้ อีกทั้ง
เปนชองทางประกอบอาชีพรับจางแปลเอกสาร คาขายบทความตีพมิ พ รับจางทําวิจยั และรับจัดทําผลงานเอกสาร
วิชาการมากขึน้ สวนสมาชิกที่ไมมีเวลาก็จาํ เปนตองอาศัยพึ่งพิงบริการเหลานี้และกอใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
จากเหตุผลที่แสดงขางตนขาพเจาขอเสนอใหสภากายภาพบําบัดออกขอบังคับแกไขขอบังคับวาดวย
ใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียใหม ดังนี้
1. แกไขหมวด ๑ ขอ ๔ ที่กําหนดใหใบอนุญาตใหมีอายุหาป นับแตวันทีส่ ภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนเปน ใหใบอนุญาตไมมีกําหนดอายุ (คือตลอดชีพเชนเดิม)
2. ยกเลิกหมวด ๒ สวนที่ ๑ ขอ ๕ ที่กําหนดคุณสมบัติของผูตอใบอนุญาตโดยนําการศึกษาตอเนื่องมาเปน
เกณฑพิจารณา ใหยกเลิกทั้งหมด

3. ใหยกเลิกบทเฉพาะกาลขอ ๙ ที่กําหนดใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
กายภาพบําบัด ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีอายุตอไปอีกหาป ใหยกเลิกทั้งหมด
4. ใหสภากายภาพบําบัดรายงานผลการดําเนินการพิจารณาตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสือแสดงความ
คิดเห็นนี้ลงในเว็บไซดของสภาเปนระยะๆ
ซึ่งถาหากสภากายภาพบําบัดมีขอสงสัยในตัวบทกฎหมายอาจเลือกสงประเด็นขอกฎหมายให
คณะกรรมการกฤษฎีกาออกความเห็นเปนที่สุดไดอยางเชนตัวอยางของแพทยสภา หรืออีกทางหนึ่งถาหาก
สภากายภาพบําบัดตองการคงเจตนารมณขอบังคับเดิมนี้ไว คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแนะแนวทางปฏิบัติ
ไวในกรณีของแพทยสภาแลวก็คือสภาตองออกกฎหมายพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสภาในการยกเลิก กําหนดหลักเกณฑ และแกไขอายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเพิ่มเติมเขาไปใหม ซึ่งขาพเจาไมคอยเห็นดวยนักดังไดชี้แจงไป
ขางตนแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาญชัย พิชัยพรหม)
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ สมาชิกสภากายภาพบําบัด

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๒๖ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๖๒๓ - ๙๖๐๐ - ๓๕

สรุปผลการพิจารณาวินิจฉัยตามคําวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๗
เรื่อง

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗

ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดี เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐

สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พันเอกหญิง พวงจันทร วงศวิเศษ (ผูฟองคดีที่ ๑) ไดยื่น
ฟ อ งสภาการพยาบาล (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) ต อ ศาลปกครองกลาง เป น คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๕๗๔/๒๕๔๕
นางสาวสุดา เหลาสกุลเจริญ (ผูฟองคดีที่ ๒) ไดยื่นฟองสภาการพยาบาล (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครอง
กลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๗๑๙/๒๕๔๕ และนางสาวฐานีย จินายน (ผูฟองคดีที่ ๓) ไดยื่นฟอง
สภาการพยาบาล (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) ต อ ศาลปกครองกลาง เป น คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๘๕๔/๒๕๔๕
ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา คดีทั้งสามเรื่องมีขอหาอยางเดียวกัน จึงมีคําสั่งใหรวมคดีทั้งสาม
เรื่องเขาดวยกันเพื่อพิจารณาพิพากษารวมกัน
ผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ฟองวาไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ใน
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๓
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ สําหรับผูฟองคดีที่ ๓ ฟองวาไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใบอนุญาตดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการหมดอายุไว
แตอยางใด ตอมาผูถูกฟองคดีไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมาตรา ๑๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได บั ญ ญั ติ ใ ห เ พิ่ ม ความเป น
วรรคสามของมาตรา ๒๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ พ.ศ.๒๕๒๘
โดยกําหนดใหใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ไดบัญญัติใหใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

-๒พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอายุตอไปอีกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีผลทําใหใบอนุญาตดังกลาว
หมดอายุลงในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับมีอายุตอไปอีกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรี ภ าพของประชาชนในการประกอบอาชี พ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๕๐ ศาลปกครองกลางจึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยไววา รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๔
มิไดใหสิทธิที่จะโตแยงวา กฎหมายตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมจําตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม ทั้งนี้ ตามคําวินิจฉัยที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔
ประเด็ น ที่ ส อง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ เปนกฎหมายที่ใชบังคับยอนหลังอันไมเปนคุณ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
สํา หรั บประเด็ น ที่ สองนี้ พิ จารณาแลวเห็ น วา การที่ผูฟองคดีโ ตแยง วา พระราชบั ญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
โดยมิไดระบุวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตราใดไมเปนไปตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตองวินิจฉัย
ประเด็นที่สาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐ หรือไม
ประเด็ น นี้ ผู ร อ งโต แ ย ง ว า มาตรา ๒๑ ของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน

-๓ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุ ง ครรภ และสาขาการพยาบาลและผดุ ง ครรภ ที่ อ อกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๙ หรื อ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับมีอายุตอไปอีกหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา
๕๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และการจํากัดเสรีภาพเชนนี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน การจั ด ระเบี ย บการประกอบอาชี พ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค การผั ง เมื อ ง การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขัน และมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คลต อ งกระทํ า ภายใต ห ลั ก เกณฑ ที่ ว า การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ตองอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การจํากัดสิท ธิและเสรี ภาพของบุคคลตองเปน ไปเพื่อ
การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลต อ งกระทํ า เท า ที่ จํ า เป น และต อ งไม
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมิ ไ ด ก ระทบกระเทื อ น การ
ปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาตที่ไดกระทําไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแตอยางใด อีกทั้ง
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๑ เป น การบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ มาตรา ๑๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหใบอนุญาตที่จะออกใหมมีอายุหาป
นับแตวันที่ออกใบอนุญาต เพื่อมิใหเปนการเลือกปฏิบัติระหวางใบอนุญาตเดิมกับใบอนุญาตที่จะออกใหม
นอกจากนั้นการกําหนดอายุและตออายุใบอนุญาตยังเปนประโยชนหรือเปนคุณแกประชาชนผูใชบริการที่
จะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เปนการคุมครองสวัสดิภาพ
ของประชาชน และการกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ไมไดหมายความวา เมื่อครบกําหนดอายุใบอนุญาตแลว
ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไมมีสิทธิประกอบวิชาชีพของตนไดอีกตอไป หากแตยังมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวตอไปไดเมื่อไดตอใบอนุญาตตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด จึงไมไดเปนการจํากัดเสรีภาพใน
การประกอบวิชาชีพแตอยางใด แตการที่ไดรับใบอนุญาตโดยไมมีการกําหนดอายุ และผูไดรับใบอนุญาต
ไมพัฒนาความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กลับจะทําใหเกิดความเสียหายแก

-๔ประชาชนผูใชบริการได ดังนั้น มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐
คําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๕๐

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗

ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่อง การรับรองสถาบันที่จดั การศึกษาตอเนื่องสาขากายภาพบําบัด การรับรองหลักสูตร
และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง และการกําหนดหนวยคะแนน
พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ แหงขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการศึกษาตอเนื่อง
เพื่อการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สภากายภาพบําบัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“การศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ หรือมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ และหมายความรวมถึง
การศึกษาหรือการฝกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
“ศูนยการศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อการตออายุใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“หนวยคะแนน” หมายความวา จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งตีคา
เปนหนวยคะแนนหรือเครดิตตามเกณฑที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
ขอ ๒ สถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง แบงเปน
๒.๑ สถาบันหลัก
๒.๒ สถาบันสมทบ
ขอ ๓ สถาบันหลัก คือ สถาบันที่สามารถจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องไดหลายรูปแบบ
ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้
๓.๑ สถาบั นการศึก ษาที่ ทําการสอนหลั ก สูตรการศึ ก ษาวิชาชี พ กายภาพบําบัด
ที่ไดรับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภากายภาพบําบัด

๒
๓.๒ สถานพยาบาลที่มี เ ตี ย งรับ ผูปว ยมากกว า ๕๐๐
เตี ย งขึ้ น ไป หรื อเป น
สถานพยาบาลที่ใหบริการผูปวยเฉพาะโรค หรือเฉพาะกลุม ทั้งนี้ สถานพยาบาลดังกลาวจะตองมี
หนวยงานกายภาพบําบัด อยูในโครงสรางการบริหารอยางเปนทางการ
๓.๓ สภากายภาพบําบัด
๓.๔ สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
๓.๕ สถาบันอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางไปจาก ๓.๑-๓.๔ แตมีคุณสมบัติตามขอ ๔
ขอ ๔ สถาบันหลัก จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งมาแล ว โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ประจําปและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔.๒ มีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
และมีเจาหนาที่ประจํา
๔.๓ มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมตอกับศูนยการศึกษาตอเนื่องได
ขอ ๕ สถาบันหลักมีหนาที่
๕.๑ วางแผนการบริหารจัดการในการบันทึกจํานวนหนวยคะแนนของผูเขาศึกษา
หรือฝกอบรมในหลักสูตร
๕.๒ จัดการศึกษาตอเนื่องที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องและมีการ
ประเมินการจัดการศึกษาตอเนื่องของตนเอง
๕.๓ ออกหลักฐานรับรองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรและหรือกิจกรรม
๕.๔ พิจารณาและใหความยินยอมสถาบันที่ยื่นขอเปนสถาบันสมทบ
๕.๕ จั ด ทํ า ระบบและบั น ทึ ก หน ว ยคะแนนของผู เ ข า ศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมใน
หลักสูตร และหรือกิจกรรมที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ ลงในฐานขอมูลของศูนย
การศึกษาตอเนื่องโดยตรง
๕.๖ ตรวจสอบข อ มู ล ของหลั ก สู ต ร และหรื อ กิ จ กรรมและการบั น ทึ ก หน ว ย
คะแนนของผูเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตร และหรือกิจกรรมใหเปนปจจุบัน
๕.๗ จัดกิจกรรมตาม ๑๑.๑.๑ ไดครบ ๔ กิจกรรม ซึ่งรวมถึง
การจัดประชุมวิชาการประจําปดวย
๕.๘ บริหารจัดการหลักสูตร และหรือกิจกรรมที่สถาบันจัดเอง และสนับสนุนการ
จัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของสถาบันสมทบใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕.๙ ประเมิ น สถาบั น สมทบเป น ระยะ ๆ เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รและหรื อ กิ จ กรรม
การศึกษาตอเนื่องที่จัดมีมาตรฐาน
๕.๑๐ รายงานผลงานประจําปตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง โดยครอบคลุมทุกหลักสูตร
และ/หรือกิจกรรมที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ พรอมหนวยคะแนน

๓
ขอ ๖ สถาบั น สมทบ คื อ สถาบั น ที่ ส ามารถจั ด หลั ก สู ต ร และหรื อ กิ จ กรรมการศึ ก ษา
ตอเนื่องไดตามลักษณะของสถาบันดังนี้
๖.๑ สถาบัน การศึ ก ษา สถานพยาบาล หรือ หนว ยงานที่มี คุณ สมบั ติ ต ามข อ ๓
ที่ประสงคจะสมัครเปนสถาบันสมทบ
๖.๒ สถานพยาบาลที่ มี เ ตี ย งรั บ ผู ป ว ยไม เ กิ น ๕๐๐ เตี ย ง ทั้ ง นี้ สถานพยาบาล
ดังกลาวจะตองมีฝายกายภาพบําบัดหรือกลุมงานกายภาพบําบัดอยูในโครงสรางการบริหารอยางเปน
ทางการ
๖.๓ สถาบันอื่นที่มีลักษณะแตกตางไปจาก ๖.๑ – ๖.๒ แตมีคุณสมบัติตามขอ ๗
ขอ ๗ สถาบันสมทบ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ มีกิจกรรมวิชาการเปนประจํา
๗.๒ มีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
และมีเจาหนาที่ประจํา
๗.๓ มีระบบสื่อสารสามารถติดตอกับสถาบันหลักได
ขอ ๘ สถาบันสมทบ มีหนาที่
๘.๑ วางแผนการบริ ห ารจั ด การในการรั บ รอง การบั น ทึ ก กิ จ กรรมการศึ ก ษา
ตอเนื่อง และจํานวนหนวยคะแนนตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่อง กําหนด
๘.๒ จัดการศึกษาตอเนื่องที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง และมีการ
ประเมินการจัดการศึกษาตอเนื่องของตนเอง
๘.๓ ออกหลักฐานรับรองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรและหรือกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง
๘.๔ ตรวจสอบข อ มู ล การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง และบั น ทึ ก หน ว ยคะแนนการศึ ก ษา
ตอเนื่องของผูเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องใหเปนปจจุบัน
๘.๕ แจ ง รายชื่ อ ผู ที่ เ ข า ศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมในหลั ก สู ต ร และหรื อ กิ จ กรรม
การศึกษาตอเนื่อง และหนวยคะแนนที่ไดรับไปยังสถาบันหลัก เพื่อการบันทึกลงในฐานขอมูลของศูนย
การศึกษาตอเนื่อง
๘.๖ จัดทําแผนการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องประจําปที่
ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง สงไปยังสถาบันหลัก
ขอ ๙ ขั้นตอนการรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
๙.๑ สถาบันที่ประสงคจะขอสมัครเปนสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ใหยื่นคํา
ขอตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง ตามแบบ ศ.น.สกภ.๑ หรือแบบ ศ.น.สกภ.๒ แลวแตกรณี ทายประกาศนี้
พรอมดวยคาธรรมเนียมและหลักฐานตาง ๆ ตามที่ระบุไวในคําขอ

๔
๙.๒ ศู น ย ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ อ งจะเป น ผู นํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น เพื่ อ ให
สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง กรณีที่ใหการรับรองจะกําหนดรหัส
สถาบันหลัก หรือรหัสสถาบันสมทบใหแลวแจงผลการพิจารณาใหสถาบันทราบ
ขอ ๑๐ ใหสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ไดรับการรับรองดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ ส ง เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด หลั ก สู ต ร และหรื อ กิ จ กรรม
การศึกษาตอเนื่องเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาตอเนื่องตาม
ระยะเวลาที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
๑๐.๒ ดําเนินการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องไดภายในหาป
นับแตวันที่สภากายภาพบําบัดใหการรับรองสถาบัน
ขอ ๑๑ การศึกษาตอเนื่อง แบงได ดังนี้
๑๑.๑ การเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ไดแก
๑๑.๑.๑ การเขารวมฟงบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟนฟูวิชาการ
(๑) การประชุมวิชาการประจําป
(๒) อบรมฟนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสัน้
(๓) อบรมเชิงปฏิบัติการ
(๔) การสัมมนาทางวิชาการ
(๕) การอภิปรายหมู
(๖) การบรรยายทางวิชาการที่จดั ขึ้นอยางตอเนื่อง
(ชุดบรรยายทางวิชาการ)
(๗) การบรรยายพิเศษ
(๘) การฝกอบรมกายภาพบําบัดระยะสัน้
๑๑.๑.๒ การศึกษาหรือเรียนรูดว ยตนเอง
(๑) การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
คอมพิวเตอร (CAI, Internet, CPTE)
(๒) การประเมินและทบทวนความรูดวยตนเอง โดยสื่อสําเร็จรูป
(Self assessment & review)
๑๑.๑.๓ การศึกษาในหลักสูตรและ/หรือการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับสาขา
การแพทยหรือทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๑.๑.๔ การเพิ่มพูนความรูอื่นๆ นอกจาก ๑๑.๑.๑-๑๑.๑.๓ สภากายภาพบําบัด
จะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
๑๑.๒ การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ไดแก

๕
๑๑.๒.๑ การตีพิมพบทความทางกายภาพบําบัดในวารสาร (Publication)
(๑) วารสารนานาชาติ (Index Medic us, Citation Index etc.)
(๒) วารสารในประเทศ (Non-Index Medic us Journal)
๑๑.๒.๒ การแตงตํารา ไมนอยกวา ๕๐ หนา A๔ ใน ๑ เลม
๑๑.๒.๓ การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation)
๑๑.๒.๔ การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ
(Editorial peer reviews)
๑๑.๒.๕ การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
๑๑.๒.๖ การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย หรือตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั
(Proposal and editorial reviews)
๑๑.๒.๗ การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการ
(Peer review reader)
๑๑.๒.๘ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ (External examiner)
๑๑.๒.๙ การเปนวิทยากร หรือผูอภิปรายรวม ในกิจกรรมตาม ๑๑.๑.๑
๑๑.๒.๑๐ เปนนักกายภาพบําบัดพี่เลี้ยงสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดใน
หลักสูตรตาง ๆ
๑๑.๒.๑๑ การสรางสื่อการศึกษาพรอมแบบทดสอบ (Internet CPTE,
Computer-assisted -instruction and other test producer)
๑๑.๒.๑๒ โครงการบริการวิชาการสําหรับประชาชนหรือโครงการสรางสรรค
ระบบหรือกิจกรรมการใหบริการ
๑๑.๒.๑๓ สรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคูมือการปฏิบัติงาน
(Clinical physical therapy practice guideline)
๑๑.๒.๑๔ กิจกรรมการถายทอดความรูด านกายภาพบําบัดและสุขภาพแก
ประชาชน (Physical therapy and health education provider) ที่ไมใชงานประจํา
๑๑.๒.๑๕ นวัตกรรมดานกายภาพบําบัดและสุขภาพ (Innovation for
physical therapy and health)
๑๑.๒.๑๖ กิจกรรมอื่นๆ นอกจาก ๑๑.๒.๑ – ๑๑.๒.๑๕ สภากายภาพบําบัด
พิจารณาเปนแตละกรณีไป
๑๑.๓ การเข าศึกษาในหลัก สูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะทางหรือ
กายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา

๖
ขอ ๑๒ การคิดหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องตามขอ ๑๑ มีหลักเกณฑดังนี้
๑๒.๑ การเขารวมฟงบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟนฟูวิชาการตาม ๑๑.๑.๑
ใหคิดหนวยคะแนน ๑ ชั่วโมงเทากับ ๑ หนวยคะแนน ยกเวนการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคิด ๒ ชั่วโมง
เทากับ ๑ หนวยคะแนน
๑๒.๑.๑ ประชุ มวิ ช าการทางกายภาพบํ าบั ด ในต า งประเทศใหคิ ด ตาม
หนวยคะแนนที่ไดรับจากองคกรวิชาชีพกายภาพบําบัดของรัฐหรือของประเทศนั้นกําหนด
๑๒.๑.๒ ประชุ ม วิ ช าการ การอบรมสาขาการแพทย หรื อ ทางด า น
วิทยาศาสตรสุขภาพที่มีหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง ใหคิด ๑ ชั่วโมง เทากับ ๑ หนวยคะแนน แต
รวมแลวตองไมเกิน ๒๐ หนวยคะแนน ของการตออายุใบอนุญาตในแตละครั้ง
๑๒.๒ การศึ ก ษาหรื อ เรี ย นรู ด ว ยตนเองตาม ๑๑.๑.๒ ให แ บบทดสอบ ๕ ข อ
คิดเปน ๑ หนวยคะแนน
๑๒.๓ การศึกษา และหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตาม ๑๑.๑.๓ คิดเปน ๑๕ หนวยคะแนนตอปการศึกษา แตรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐ หนวยคะแนน
ของการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในแตละครั้ง
๑๒.๔ การเพิ่มพูนความรูอื่น ๆ ตาม ๑๑.๑.๔ สภากายภาพบําบัดจะพิจารณาเปน
แตละกรณีไป
๑๒.๕ การมีสว นรว มในกิจ กรรมการพัฒ นาบุค ลากร หรื อพั ฒ นาวิช าชี พ ตาม
๑๑.๒ ใหคิดหนวยคะแนน ดังนี้
๑๒.๕.๑ ตีพิมพบทความทางกายภาพบําบัดในวารสาร (Publication)
(๑) วารสารนานาชาติ (Index Medic us, Citation Index etc.)
ชื่อแรก :
เรื่องละ
๑๐ หนวยคะแนน
ชื่ออื่น
:
เรื่องละ
๕ หนวยคะแนน
(๒) วารสารในประเทศ (Non- Index Medic us Journal)
ชื่อแรก :
เรื่องละ
๕ หนวยคะแนน
ชื่ออื่น
:
เรื่องละ
๓ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๒ แตงตํารา ไมนอ ยกวา ๕๐ หนา (ขนาด A๔) ตอ ๑ เลม เทากับ
๑๐ หนวยคะแนน (กรณีมีผูแตงมากกวา ๑ คน ใหเฉลี่ยคะแนนตามสัดสวนการแตงตํารา)
๑๒.๕.๓ เสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation)
ชื่อแรก : เรื่องละ ๕ หนวยคะแนน
ชื่ออื่น
: เรื่องละ ๒ หนวยคะแนน

๗
๑๒.๕.๔ กลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editorial peer
reviews) เรื่องละ ๒ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๕ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่องละ ๒ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๖ กลั่นกรองโครงรางงานวิจยั หรือตรวจสอบคุณภาพ (Proposal
and –editorial reviews) เรื่องละ ๒ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๗ อานผลงานเพือ่ ประเมินตําแหนงวิชาการ (Peer review reader)
รายละ ๕ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันในการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ External examiner เรื่องละ ๓ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๙ วิทยากร หรือผูอภิปรายรวม ในกิจกรรมตาม ๑๑.๑.๑
คนละ ๕ หนวยคะแนน คะแนนตอ ๑ ชัว่ โมง
๑๒.๕.๑๐ นั ก กายภาพบํ า บั ด พี่ เ ลี้ ย งสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษากายภาพบํ า บั ด ใน
หลักสูตรตาง ๆ ใหคิดหนวยคะแนนตามชั่วโมงที่ฝกปฏิบัติงาน ๑๐๕ ชั่วโมง คิดเปน ๑ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๑๑ สรางสื่อการศึกษาพรอมแบบทดสอบ (Internet
CPTE,Computer-assisted instruction and other test producer) ใหคิดหนวยคะแนน ดังนี้
- สื่อเพื่อการศึกษาดวยตนเอง จากแหลงขอมูลเครือขายทางคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยงติดตอกันทั้งในประเทศและระหวางประเทศ (Internet CPTE) ชื่อแรก ๕ หนวยคะแนน ชื่ออื่น
๓ หนวยคะแนน
-โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หรือชุดการเรียนพรอมแบบทดสอบ
ได ๑๐ หนวยคะแนน
๑๒.๕.๑๒ โครงการบริ ก ารวิ ช าการสํ า หรั บ ประชาชน หรื อ โครงการ
สรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการ โครงการละ ๕ หนวยคะแนน (รวมกันไมเกิน ๕ คน)
๑๒.๕.๑๓ สรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงาน
(Clinical Physical therapy practice guideline) คนละ ๒ หนวยคะแนน ตอ ๑ เรื่อง
๑๒.๕.๑๔ กิจกรรมการถายทอดความรูดานกายภาพบําบัดและสุขภาพแก
ประชาชน (Physical therapy-and health education provider) ที่ไมใชงานประจํา ครั้งละ ๒ หนวย
คะแนน
๑๒.๕.๑๕ นวัตกรรมการบริกายภาพบําบัดและสุขภาพ (Innovation for
physical therapy and health)
(๑) ผูผลิตหลัก คิดเปนเรื่อง หรือชิ้นละ ๑๐ หนวยคะแนน
(๒) ผูผลิตรอง คิดเปนเรื่อง หรือชิ้นละ ๕ หนวยคะแนน
(รวมกันไมเกิน ๕ คน)

๘
๑๒.๖ กิจกรรมอื่น ๆ ตาม ๑๑.๒.๑๖ สภากายภาพบําบัดจะพิจารณาเปนแตละ
กรณีไป
๑๒.๗ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษากายภาพบํ า บั ด เฉพาะทาง หรื อ
กายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา ใหคิดเปน ๕๐ หนวยคะแนน ตอหลักสูตร
ขอ ๑๓ หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง เพื่อการตออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ตองเปนหนวยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลาหาป ตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตจนถึง
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และหนวยคะแนนสะสมดังกลาว จะใชตออายุใบอนุญาตฯ ไดเพียงครั้งเดียว
ขอ ๑๔ ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องสถาบันหลัก
และสถาบันสมทบจะตองยื่นคําขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง พรอมหลักฐาน
ตอศูนยการศึกษาตอเนื่องกอนดําเนินการ ตามแบบ ศ.น.สกภ.๓ ทายประกาศนี้
๑๔.๑ โครงการประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนาทางวิชาการตอง
เสนอหลักฐานตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง กอนดําเนินการ ไมนอยกวา ๔๕ วัน ครอบคลุมรายละเอียด
ดังนี้
๑๔.๑.๑ ชื่อหัวหนาและผูดําเนินการโครงการประชุม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการ
๑๔.๑.๒ หลักการและเหตุผล
๑๔.๑.๓ วัตถุประสงค
๑๔.๑.๔ วิธีการดําเนินการประชุม
๑๔.๑.๕ วิทยากร หรือผูสอน
๑๔.๑.๖ ตารางระยะเวลาการประชุม หรือสัมมนา
๑๔.๑.๗ ผูเขารวมการประชุม หรือสัมมนา และจํานวน
๑๔.๑.๘ งบประมาณ
๑๔.๑.๙ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑๔.๑.๑๐ เอกสารอางอิง (ถามี)
๑๔.๒ โครงการการฝกอบรมกายภาพบําบัดเฉพาะทางระยะสั้น ใหเสนอหลักฐาน
กอนการดําเนินงานไมนอยกวา ๖๐ วันครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
๑๔.๒.๑ ชื่อหลักสูตร
๑๔.๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตร
๑๔.๒.๓ หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
๑๔.๒.๔ หลักการและเหตุผล
๑๔.๒.๕ วัตถุประสงคทั่วไป
๑๔.๒.๖ วัตถุประสงคเฉพาะ

๙
๑๔.๒.๗
๑๔.๒.๘
๑๔.๒.๙
๑๔.๒.๑๐
๑๔.๒.๑๑
๑๔.๒.๑๒
๑๔.๒.๑๓

องคประกอบของหลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
การประเมินผลตลอดหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
สถานที่แหลงฝกปฏิบัติ
ชื่อรายวิชายอย และจํานวนหนวยกิต (ทุกรายวิชา)
(๑) ลักษณะวิชา
(๒) วัตถุประสงคทั่วไป
(๓) วัตถุประสงคเฉพาะ
(๔) การจัดการเรียนการสอน
(๕) การประเมินผล
(๖) สังเขปหัวขอรายวิชายอยในสาขานั้น
๑๔.๒.๑๔ การบริหารจัดการหลักสูตร
(๑) คณะกรรมการหลักสูตร
(๒) คุณสมบัติของผูสอน
๑๔.๒.๑๕ ปจจัยเกื้อหนุน
(๑) หองเรียน
(๒) หองสมุด จํานวนหนังสือ/วารสาร
(๓) อัตราสวนผูสอนและผูเรียน
(๔) แหลงฝกปฏิบัติ
๑๔.๓ แผนพับหรือเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร หรือโครงการ (ถามี)
๑๔.๔ ตัวอยางหลักฐานการรับรองหนวยคะแนนที่แจกผูเขารวมกิจกรรม (ถามี)
ขอ ๑๕ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง จะเปนผูพิจารณาใหการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง กรณีที่ใหการรับรองจะกําหนดรหัสหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
และจํานวนหนวยคะแนนใหแลวแจงผลการพิจารณาใหสถาบันทราบ
ขอ ๑๖ หลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษา
ตอเนื่องแลว สามารถดําเนินกิจกรรมได ดังนี้
๑๖.๑ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ หลั ก สู ต รฝ ก อบรมกายภาพบํ า บั ด เฉพาะทาง
สามารถดําเนินกิจกรรมไดภายใน ๕ ป นับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง

๑๐
๑๖.๒ หลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรฝกอบรมกายภาพบําบัดเฉพาะทางระยะ
สั้น และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องที่มีระยะเวลา ๑ วันถึง ๔ สัปดาห สามารถดําเนินกิจกรรมได
ภายใน ๓ ป นับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
(นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี)
นายกสภากายภาพบําบัด

