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 โครงการอบรมผ-านสื่อทางไกลของสภากายภาพบําบัด  

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการอบรมผ-านสื่อทางไกลเรื่อง “เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....
ภูมิคุGมกันสําหรับนักกายภาพบําบัด” 
 
2. หน-วยงานที่รับผิดชอบ สภากายภาพบําบัดโดยคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ
แห-งวิชาชีพกายภาพบําบัดร-วมกับศูนยPการศึกษาต-อเนื่อง 
 
3. หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 บัญญัติใหGนักกายภาพบําบัด
มีหนGาที่สําคัญประการหนึ่ง ไดGแก- การรักษาจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัด
ตามที่กําหนดในขGอบังคับสภากายภาพบําบัด จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล-าว
ขGางตGน คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว-าการ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษแห-งสภากายภาพบําบัด ไดGออกขGอบังคับ
สภากายภาพบําบัด ว-าดGวยจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2560 เพื่อ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพที่นักกายภาพบําบัดพึงจะตGอง
ปฏิบัติหรือละเวGนการปฏิบัติ ในกรณีต-าง ๆ ไวGดGวยแลGว ขGอบังคับฯ ดังกล-าวมีผลใชG
บังคับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปeนตGนมา ซึ่งหากนักกายภาพบําบัดคนหนึ่งคนใด
กระทําผิดหรือประพฤติตนฝMาฝhนต-อขGอบังคับดังกล-าว ย-อมถือไดGว-า นักกายภาพบําบัด
คนดังกล-าวประพฤติผิดจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัด และอาจถูกดําเนินคดี
และรับโทษในทางจรรยาบรรณไดG ประกอบกับ ในปiจจุบันจะพบว-าการรGองเรียนหรือ
การฟkองรGองนักกายภาพบําบัดที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเปeนลําดับ
ดังนั้น สภากายภาพบําบัดโดยคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณฯ และศูนยPการศึกษา
ต-อเนื่อง ไดGเล็งเห็นถึงความสําคัญที่นักกายภาพบําบัดควรจะตGองเรียนรูG ตลอดจน
ทบทวนและทําความเขGาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัดอย-าง
ต-อเนื่อง เพื่อใหGสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัดไดGอย-าง
ถูกตGองและเหมาะสม อีกทั้ งนักกายภาพบําบัดควรจะตGองตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ อันจะช-วยส-งเสริมชื่อเสียง
เกียรติคุณหรือเกียรติฐานะของนักกายภาพบําบัดทั้งมวล รวมถึงเปeนการปkองกันหรือ
ยับยั้งมิใหGนักกายภาพบําบัดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่กฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบําบัดและกฎหมายลําดับรองบัญญัติไวG และทําใหGมีจํานวนปริมาณคดีเกี่ยวกับ
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จรรยาบรรณลดนGอยลงอีกดGวย ในการนี้  จึงไดGดําเนินการจัดอบรมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเผยแพร-ความรูGในเรื่องนี้ใหGแก-นักกายภาพบําบัด  
 
4.วัตถุประสงคP 
          ๑  เพื่อใหGผูGเขGาอบรมมีความรูG ทบทวนและทําความเขGาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
แห-งวิชาชีพกายภาพบําบัดตามที่กําหนดไวGในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2547 และขGอบังคับสภากายภาพบําบัด ว-าดGวยจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2560 ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ
และกฎหมายวิชาชีพกายภาพบําบัดไดGอย-างถูกตGองและเหมาะสม  
          ๒  เพื่อสรGางความตระหนักใหGนักกายภาพบําบัดใหGเห็นถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ อันจะช-วยส-งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณหรือเกียรติ
ฐานะของนักกายภาพบําบัดทั้งมวล รวมถึงปkองกันหรือยับยั้งมิใหGนักกายภาพบําบัด
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และทําใหGมีจํานวนปริมาณคดีเกี่ยวกับการกระทําผิด
จรรยาบรรณลดนGอยลง  
 
5.กลุ-มเปkาหมาย 
          ผูGเขGาอบรมซึ่งเปeนสมาชิกสภากายภาพบําบัด   จํานวน 600 คน  
          นักศึกษาและบุคคลทั่วไป     จํานวน 150 คน  
      รวมทั้งสิ้น   จํานวน 750 คน 
 
 
6. คณะทํางาน 
1.  กภ.กฤษณา  พิชิตพร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ  
2.  พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ 
3.  กภ.ภาวิณี  วิไลพันธP  ประธานคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ 
4.  กภ.นาฏวิมล  งามศิริจิตตP   อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
5.  กภ.ประภาส  โพธิ์ทองสุนันทP อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
6.  กภ.สายพิณ  ประเสริฐสุขด ี อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
7.  กภ.เสาวณียP  วรวุฒางกูร  อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
8.  กภ.ภัทรกร   จันทวร  อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชพี 
9.  กภ.วนัสนันทP     อรุณโชต ิ  ผูGอํานวยการศูนยPการศึกษาต-อเนื่อง 
10. กภ.วิภาพร       ตัณฑPสุระ  ผูGอํานวยการสํานักงานสภากายภาพบําบัด 
11. นางสาวฉัตรฤทัย  เสารPวิสิทธิ์  นิติกรสภากายภาพบําบัด 
12. นางสาวทักษพร  เข็มมณ ี  เจGาหนGาที่สภากายภาพบําบัด 
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7. วิธีการดําเนินการอบรม 
 การบรรยายและเสวนา เรื่อง“จรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุGมกันสําหรับนัก
กายภาพบําบัด” ผ-านระบบสื่อสารทางไกล โดยใชGระบบ Zoom  กําหนดจัดเปeน ๓ 
รอบๆละ ๕ ชั่วโมง แต-ละรอบเรียน ๒ วันๆละ ๒.๕ ชั่วโมง จํานวนผูGเขGาอบรมรับรอบละ 
๒๕๐ คน  
 ค-าลงทะเบียนสําหรับนักกายภาพบําบัด 500 บาท  ไดGหน-วยคะแนน PTCEU 5 
หน-วยคะแนน 
 ค-าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 250 บาท  
 
8. ระยะเวลาในการดําเนินการ    
รอบที่ 1  ประชุมทางไกลวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2565      เวลา 17.30-20.00 น. 
รอบที่ 2  ประชุมทางไกลวันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2565     เวลา 17.30-20.00 น. 
รอบที่ 3  ประชุมทางไกลวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2565   เวลา 17.30-20.00 น. 
 
9. สถานที่เผยแพร-สื่อ 
 สภากายภาพบําบัด อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข 
 
10. เปkาหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว-าจะไดGรับ 
 

ตัวชี้วัด หน-วยนับ เปkาหมาย 
เชิงปริมาณ   

- ผูGประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
- นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

คน 
คน 

600 
150 

เชิงคุณภาพ   
-ระดับความพึงพอใจของผูGเขGาร-วมโครงการ
ต-อความสอดคลGองของกิจกรรมกับ
วัตถุประสงคPของโครงการ 

รGอยละ 80 

-ระดับความพึงพอใจของผูGเขGาร-วมโครงการ
ต-อโครงการในภาพรวม 

รGอยละ 80 

 
11. วิทยากร 
1.   กภ.กฤษณา  พิชิตพร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ 
2.   พ.ต.กภ.ประพล  อยู-ปาน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณ 
3.   ผศ.กภ.นาฏวิมล  งามศิริจิตตP  อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
ผูGดําเนินรายการ 
    ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันทP อนุกรรมการฝMายจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 
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12. ผลที่คาดว-าจะไดGรับ 
1.ผูGเขGาอบรมมคีวามรูGและความเขGาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัด
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
2.ผูGเขGาอบรมสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพกายภาพบําบัดไดGอย-าง
ถูกตGองและเหมาะสม 
3.   ผูGเขGาอบรมตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห-ง
วิชาชีพกายภาพบําบัด  
 
13. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ และจะนําขGอมูลและผลสรุปมา
ปรับปรุงแกGไขในโครงการอบรมถัดไป 
 
 
             ผูGเสนอโครงการ 

  
 

(กภ.ภาวิณี  วิไลพันธP) 
     ประธานคณะอนุกรรมการฝMาย

จรรยาบรรณ 

 
                              
                    �   อนุมัติ      Ö�   ไม-อนุมัต ิ
 

 
 

 
 

(กภ.วนัสนันทP  อรุณโชติ) 
ผูGอํานวยการศูนยPการศึกษาต-อเนื่อง 

 

                     (นางสมใจ  ลือวิเศษไพบูลยP) 
                       นายกสภากายภาพบําบัด 
                             25/02/2565 
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กําหนดการโครงการอบรมผ-านสื่อทางไกล  ดGานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เรื่อง “เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุGมกันสําหรับนักกายภาพบําบัด” 

รอบที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 16 มีนาคม 2565   
 

การสัมมนาทางไกลผ-านระบบ Zoom รอบที่ 1 
 
วันแรก วันอังคารที่  15 มีนาคม 2565   วิทยากร/*ผูGดําเนินรายการ 
17.30-
20.00 น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณ
โดยทั่วไปและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน      
กภ กฤษณา พิชิตพร          
ผศ.กภ นาฎวิมล งามศิริจิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 

วันที่สอง วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565   
17.30-
20.00 น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณใน
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติต-อผูGร-วม
วิชาชีพ ผูGร-วมงาน การทดลองวิจัยใน
มนุษยPการ ใชGสิ่งตัวอย-างของมนุษยP 
หรือศพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน           
กภ. กฤษณา พิชิตพร            
ผศ.กภ.นาฎวิมล งามศิริจิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 
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กําหนดการโครงการอบรมผ-านสื่อทางไกล  ดGานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เรื่อง “เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุGมกันสําหรับนักกายภาพบําบัด” 

รอบที่ 2 วันที่ 19 และวันที่ 20 กรกฎาคม 256๕   
 

การสัมมนาทางไกลผ-านระบบ Zoom รอบที่ 2 
 
วันแรก วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 วิทยากร/*ผูGดําเนินรายการ 
17.30-
20.00 น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณ
โดยทั่วไปและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน      
กภ. กฤษณา พิชิตพร          
ผศ.กภ. นาฎวิมล งามศิริ
จิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 

วันที่สอง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565  
17.30-
20.00 น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณใน
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติต-อผูGร-วม
วิชาชีพ ผูGร-วมงาน การทดลองวิจัยใน
มนุษยPการ ใชGสิ่งตัวอย-างของมนุษยP หรือ
ศพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน      
กภ. กฤษณา พิชิตพร          
ผศ.กภ. นาฎวิมล งามศิริ
จิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 
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กําหนดการโครงการอบรมผ-านสื่อทางไกล  ดGานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เรื่อง “เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุGมกันสําหรับนักกายภาพบําบัด” 

รอบที่ 3 วันที่ 22 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
 

การสัมมนาทางไกลผ-านระบบ Zoom รอบที่ 3 
 
วันแรก วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 วิทยากร/*ผูGดําเนินรายการ 
17.30-
20.00 
น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณ
โดยทั่วไปและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน      
กภ. กฤษณา พิชิตพร          
ผศ.กภ. นาฎวิมล งามศิริ
จิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 

วันที่สอง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  
17.30-
20.00 
น. 

เสวนากรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณในการ
โฆษณาการประกอบวิชาชีพและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติต-อผูGร-วมวิชาชีพ 
ผูGร-วมงาน การทดลองวิจัยในมนุษยPการ ใชG
สิ่งตัวอย-างของมนุษยP หรือศพ 

พ.ต.กภ.ประพล อยู-ปาน      
กภ. กฤษณา พิชิตพร          
ผศ.กภ. นาฎวิมล งามศิริ
จิตร 
*ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์
ทองสุนันทP 

 
 


