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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ 
เรื่อง รู้ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” - ไร้คดี 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   รู้ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” - ไร้คดี 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสถานพยาบาล 
มีบทบาทสำคัญมาก เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตนเองต่อสาธารณชน 
ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้ตัวบุคคลและอาจมีการระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสถานพยาบาลต้องมีการแข่งขันกันสูงขึ้นตามไปด้วย การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ทำการตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารและ
เข้าใจถึงบริการด้านกายภาพบำบัด อีกท้ังสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภคทำให้เกิดการคล้อยตามและต้องการ
ที่จะรับบริการจากนักกายภาพบำบัดหรือสถานพยาบาลแห่งนั้น  ซึ่งนักกายภาพบำบัดที่เป็นผู้ประกอบกิจการ
หรือผู้ดำเนินการของสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกายภาพบำบัดหรือคลินิกกายภาพบำบัดหรือนัก
กายภาพบำบัดทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระควรจะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและการประกอบวิชาชีพ
อย่างเข้าใจและถูกต้อง ตลอดจนต้องศึกษาความหมายและประเภทของสื่อทุกชนิด เพ่ือนำไปเป็นองค์ประกอบ
ในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือบริการนั้นๆ อีกทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ดังนั้น หากนักกายภาพบำบัดไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมมีแนวโน้มกระทำผิด
กฎหมายได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า มีนักกายภาพบำบัดจำนวนหนึ่งได้กระทำการ
โฆษณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาลโดยผิดกฎหมาย และมีแนวโน้มว่าในอนาคตการร้อง 
เรียนหรือการฟ้องร้องนักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักกายภาพบำบัดและวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่นักกายภาพบำบัดควรจะต้องเรียนรู้และทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและการประกอบกิจการสถานพยาบาล
เพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 
อีกทั้งเพื่อเป็นการยับยั้งการกระทำความผิดตามกฎหมาย และการที่ผู ้บริโภคร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อนัก
กายภาพบำบัด ตลอดจนเป็นการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณหรือเกียรติฐานะของนักกายภาพบำบัดทั้งมวลและเป็น
การรักษาสิทธิและผลประโยชน์แก่ประชาชนที่มารับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภค จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการอบรม
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้แก่นักกายภาพบำบัดต่อไป ทั้งนี้คลินิกฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้มาเป็นผู้บรรยายในการอบรมนี้  

4.  วัตถุประสงค ์  เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 1.  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาการประกอบวิชาชีพ และการ 

    ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
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 2.  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดทางไกล 

3.  ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและประโยชน์ของประชาชนที่พึงได้อย่างเคร่งครัด 
4.  ธำรงไว้ในกรอบแห่งศักดิ์ศรีวิชาชีพกายภาพบำบัด 
5.  เรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษาเพ่ือการป้องกันและระงับเหตุที่ไม่พึงประสงค์ 

5.  วิธีการดำเนินการ 
 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งไม่ทราบว่า จะเบาบางลง หรือยุติการแพร่
ระบาดอย่างถาวรเมื่อใด และสังคมทั่วโลกจะเข้าสู่ยุค New Normal ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของ
พฤติกรรมและระบบใหม่ในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงจึงคิดค้นการ
จัดระบบการอบรมวิชาการแนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย โดยผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้แบบไร้ขอบ 
เขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื ่อสารทันสมัยที่ทุกคนคุ้นเคย และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตร
ประจำวัน 
 การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสาน โดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ และผู้เข้าอบรมต้อง
เข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของคลินิกฯ ซึ่งจะทำการ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังผู้เข้าอบรมต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์และทำแบบทดสอบหรือส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์
กับวิทยากรได้ตลอดเวลาที่ทำการบรรยาย และสามารถซักถามปัญหาโดยตรงกับวิทยากรนอกเวลาบรรยายได้
ด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม 
 กรณีผู้เข้าอบรมมิได้เข้าระบบตามเวลากำหนด และ/หรือไม่ทำแบบทดสอบและส่งงานที่มอบหมายคืน 
ภายในกำหนดเวลาหรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย คลินิกฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อ
เพ่ือขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  

6.  วิทยากร  พันตรี นักกายภาพบำบัด ประพล อยู่ปาน อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด   
                      สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการสูงสุด 
     ผู้ดำเนินรายการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 
    ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักกายภาพบำบัดอาวุโส 

7.  คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบำบัดซ่ึงเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด จำนวน 100 คน/รุ่น ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพในการอบรม 
การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์ 

8.  ระยะเวลา จัดบรรยายจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 ชั่วโมง แต่ละรุ่นเรียนสองสัปดาห์  
                         เฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
               รุ่นที่ 1   LAW1-1   วันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2564  เวลา 18.30-20.00 น. 
       รุ่นที่ 2   LAW1-2   วันที่ 18 - 26 ตุลาคม  2564   เวลา 18.30-20.00 น. 

9.  สถานทีแ่พร่ส่ือ   คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ตั้งอยู่เลขท่ี 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด  
                          ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 
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10. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท  
                       เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ 
จัดส่งทางอีเมล์ ตามลำดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์  
 ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพ่ิงบุญ (ป๊อบ) หมายเลขโทรศัพท์ 
053-441942 และ 090-2825942 
 การยกเลิกการสมัครเรียน ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

               - ก่อนกำหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจำนวน 1,700 บาท  
  - ก่อนกำหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจำนวน 1,500 บาท  
                         - ก่อนกำหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 
                         ซ่ึงเงินที่ถูกหักเป็นค่าดำเนินโครงการที่ได้จัดเตรียมไปแล้วล่วงหน้า  
 
11.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา 
การประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล ตลอดจนมาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดทางไกล  
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. มีปริมาณคดรี้องเรียนหรือฟ้องร้องนักกายภาพบำบัดลดน้อยลง  

12.  ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าอบรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนด 

13.  การประเมินการดำเนินกิจกรรม 
 คลินิกฯและทีมงานจะประเมินผู้เข้าอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ซ่ึงผลสรุปและข้อแนะนำจะนำมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ 
เร่ือง รู้ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” - ไร้คดี 

รุ่นที ่1   LAW1-1   วันที ่16 - 24 สิงหาคม 2564 
ข้อตกลงและเงือ่นไข 

• ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเรียนสัมมนาทางเว็บไซดแ์บบ LIVE (สด) ครบจ านวน 4 คร้ัง  
ตามวันเวลาทีก่ าหนดไว้  มิฉะน้ัน ถือว่าขาดการอบรมและไม่ได้รับคะแนน  

• ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบส่ือออนไลน ์ท าการศึกษาและท างานส่งตามก าหนด เวลาทีร่ะบุไว้ 

• การเข้าระบบส่ือออนไลน ์จะต้องมีเวลารวมอย่างน้อย 500 นาท ีจากเวลาทัง้หมด 720 นาท ี

การสัมมนาทางเว็บไซด์แบบ LIVE (สด) 
 
ครัง้ที่ 1  วันจันทร์ ที ่16 สิงหาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

โฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างไรค้ดีความ 1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 2  วันอังคาร ที ่17 สิงหาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

โฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ถูกตอ้ง ไรค้ดีความ  1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 3  วันจันทร์ ที ่23 สิงหาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

การบริการกายภาพบ าบดัทางไกล  รูปแบบทางเลือกใหม่    1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 4  วันอังคาร ที ่24 สิงหาคม 2564 
18.30-20.00  อภิปรายงาน   สรุปทบทวนแบบทดสอบ    1.5 ชั่วโมง 

ปจุฉา และ วิสชันา 
 
ศึกษาเรียนรู้จากบทเรียน (ตลอดระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียน) 

1. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาการประกอบวิชาชีพ   1.5 ชั่วโมง 
2. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาสถานพยาบาล    1.5 ชั่วโมง 
3. สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการใหบ้รกิารกายภาพบ าบดัทางไกล     1.5 ชั่วโมง 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน 3 หวัขอ้/เรื่อง และ งานการบา้น      1.5 ชั่วโมง 

       รวมทัง้สิน้      12 ชั่วโมง 
 
รหสักิจกรรม คือ  1011489       ไดค้ะแนน  12  PTCEU 
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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ 
เร่ือง รู้ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” - ไร้คดี 

รุ่นที ่2  LAW1-2   วันที ่18 - 26 ตุลาคม 2564 
ข้อตกลงและเงือ่นไข 

• ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเรียนสัมมนาทางเว็บไซด ์แบบ LIVE (สด) ครบจ านวน 4 คร้ัง 
ตามวันเวลาทีก่ าหนดไว้  มิฉะน้ัน ถือว่าขาดการอบรมและไม่ได้รับคะแนน  

• ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบส่ือออนไลน ์ท าการศึกษาและท างานส่งตามก าหนด เวลาทีร่ะบุไว้ 

• การเข้าระบบส่ือออนไลน ์จะต้องมีเวลารวมอย่างน้อย 500 นาท ีจากเวลาทัง้หมด 720 นาท ี

การสัมมนาทางเว็บไซด์แบบ LIVE (สด) 
 
ครัง้ที่ 1  วันจันทร์ ที ่18 ตุลาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

โฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างไรค้ดีความ 1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 2  วันอังคาร ที ่19 ตุลาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

โฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ถูกตอ้ง ไรค้ดีความ  1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 3  วันจันทร์ ที ่25 ตุลาคม 2564 
18.30-20.00  การทดสอบก่อนเรียน 

การบริการกายภาพบ าบดัทางไกล  รูปแบบทางเลือกใหม่    1.5 ชั่วโมง 
ครัง้ที่ 4  วันอังคาร ที ่26 ตุลาคม 2564 
18.30-20.00  อภิปรายงาน  สรุปทบทวนแบบทดสอบ    1.5 ชั่วโมง 

ปจุฉา และ วิสชันา 
 
ศึกษาเรียนรู้จากบทเรียน (ตลอดระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียน) 

1.  สรุปสาระส าคญัของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาการประกอบวิชาชีพ   1.5 ชั่วโมง 
2. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาสถานพยาบาล    1.5 ชั่วโมง 
3. สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการใหบ้รกิารกายภาพบ าบดัทางไกล     1.5 ชั่วโมง 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน 3 หวัขอ้/เรื่อง และ งานการบา้น      1.5 ชั่วโมง 

       รวมทัง้สิน้      12 ชั่วโมง 
 
รหสักิจกรรม คือ  101XXXX     ไดค้ะแนน  12  PTCEU 


