
ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 
หมายเลข 1 นายสมชาย   รัตนทองคํา อายุ  57  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.194 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)  ม.มหิดล  พ.ศ. 2525 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด)  ม.มหิดล  พ.ศ. 2529 

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  ม.ขอนแกน   
พ.ศ. 2545 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

-   รองศาสตราจารย  สายวิชากายภาพบําบัด  
      คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด คลินิกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร และสถานบริการกายภาพบําบัดฯ 
คณะเทคนิคการแพทย 34 ป 

- นักกายภาพบําบัด คลินิกกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน, นักกายภาพบําบัดสนามฯ ดูแลการบาดเจ็บ
นักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการกายภาพบําบัดเพ่ือลงตีพิมพวารสารฯ และเปนผูประเมินผล
งานวิชาการฯ หลายสถาบัน 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- กรรมการจัดต้ังภาควิชากายภาพบําบัด ม.ขอนแกน, รวมเปนกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
กายภาพบําบัด หลายสถาบัน 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2550 และเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
เครื่องมือแพทย (อ.ย.) 

- กรรมการสภาฯ (พ.ศ. 2548 - 2551 และ พ.ศ. 2557 - ปจจบัุน) และกรรมการจริยธรรมฯพิจารณา
โครงการวิจัยทางกายภาพบําบัด 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   สงเสริมการศึกษา วิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีทันสมัยเปนมาตรฐานใหเปนท่ี 
  ยอมรับระดับสากล 

- ผลักดันและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการส่ือสารระหวางสภาฯ สมาชิก และองคการอื่น ๆ 
ใหมีประสิทธิภาพ และประหยัด 

- ผลักดันและสนับสนุนระบบ อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สาขาตาง ๆ   

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- สนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือการบริหารจัดการกิจกรรมของสภาฯ        
อยางเปนรูปธรรม 

- ผลักดันและสนับสนุน การทํางานของสภาฯท่ีโปรงใส ถูกตองตรงตามกฎระเบียบฯ เสมอภาคฯ      
มีประสิทธิภาพ และประหยัด 

- ผลักดัน แสวงหา และสนับสนุนการสรางเครือขายกับวิชาชีพ/สภาวิชาชีพอื่น ๆ อยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 2 นายประวิตร   เจนวรรธนะกุล อายุ  43  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.1126 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2538 

-   M.App.Sc.   University of South Australia  พ.ศ. 2541 

-   Ph.D.         University of South Australia  พ.ศ. 2545    
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

-   รองศาสตราจารย ภาควิชากายภาพบําบัด  
  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ต้ังแตป พ.ศ. 2544 ถึงปจจุบัน 

- อดีตคณบดี  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- อดีตเลขาธิการสภากายภาพบําบัด (พ.ศ. 2553 – 2554) 

- อุปนายกสภากายภาพบําบัด (พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน) 

- รองประธานเครือขายกายภาพบําบัดเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ (พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน) 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนหน่ึงในพลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยอยางยั่งยืน 

-   วิชาชีพกายภาพบําบัดไทยเปนตนแบบในประชาคมอาเซียน 
กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ผลักดันการรับรองมาตรฐานการบริการกายภาพบําบัดใหแพรหลาย 

- ผลักดันการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักกายภาพบําบัด 

- ยกระดับมาตรฐานบัณฑิตในวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

 
หมายเลข 3 นางสาวพรพิมล   จันทรวิโรจน อายุ  60  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.90 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2521 

-   วท.ม. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2532 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- อาจารยประจํา และรองคณบดีฝายวิจัย  
คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยเซนตหลุยส  

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2521 – 2532 นักกายภาพบําบัด หนวยกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชฯ  
และคณะแพทยศาสตร  ม.สงขลานครินทร 

- พ.ศ. 2533 – 2555 อาจารยประจําคณะกายภาพบําบัด ม.รังสิต และ พ.ศ. 2551 – 2555     
คณบดีคณะกายภาพบําบัด ม.รังสิต 

- พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน อาจารยประจํา และรองคณบดีฝายวิจัย คณะกายภาพบําบัด  
วิทยาลัยเซนตหลุยส 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2536 - 2542  กรรมการกลาง เลขาธิการ และเหรัญญิกสมาคมกายภาพบําบัดแหง 
ประเทศไทย 

- พ.ศ. 2542 – 2547 กรรมการวิชาชีพกายภาพบําบัด และเลขานุการคณะอนุกรรมการดานพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 

- พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการสภากายภาพบําบัด อุปนายกคนท่ี 2 และ พ.ศ. 2551 - 2557 
ประธานอนุกรรมการฝายจัดสอบความรูและขึ้นทะเบียนฯ 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   วิชาชีพกายภาพบําบัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีใหกับประชาชนอยาง  
      ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

-   วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยมีความกาวหนาทัดเทียมกับตางประเทศ 

-   นักกายภาพบําบัดไทย มีความเปนมืออาชีพ สามารถใหบริการไดอยางอิสระโดยอยูบนพ้ืนฐานของ 
  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีความสมดุลระหวางหนาท่ีความรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน กับ
ความกาวหนาทันสมัยของวิชาชีพ 

- การพัฒนานักกายภาพบําบัดไทย ใหมีความเปนมืออาชีพ โดยอยูบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ 

 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 4 นางสาวสุกัลยา   กฤษณเกรียงไกร อายุ  53  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.347 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2529 

-   วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2541 

-   Ph.D.   University of Ulster, UK     พ.ศ. 2551 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- ผูชวยศาสตราจารย  
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
63 หมู 7  ต.องครักษ  อ.องครักษ  จ.นครนายก 26120 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

- พ.ศ. 2529 – 2534  นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลเซนตหลุยส 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2557 – 2560  กรรมการสภากายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน รองประธานฝายวิชาการ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียน
เลือดแหงประเทศไทย 

- พ.ศ. 2529 – 2531, พ.ศ. 2545 – 2547  นายทะเบียนสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   นักกายภาพบําบัดมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

-   วิชาชีพกายภาพบําบัดมีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีความเปนอิสระ และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอ   
  ประชาชน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- พัฒนางานมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 

- สงเสริมใหเกิดหลักสูตร DPT อันจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถของนักกายภาพบําบัดในการดูแล
ประชาชนไดดียิ่งขึ้น 

 

 
หมายเลข 5 นางสายพิณ   ประเสริฐสุขด ี อายุ  50  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.551 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2532 

-   วท.ม. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2535 

-   Ph.D. (Physical Therapy) MCP Hahnemann USA   พ.ศ. 2545 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- ผูชวยศาสตราจารย/ประธานหลักสูตร ป.เอก (นานาชาติ) / 
กรรมการประจําคณะ 
ทํางานท่ี คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล  

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ทํางานเปนอาจารยประจําและนักกายภาพบําบัดทางเด็กท่ีโรงเรียนกายภาพบําบัด 
ปจจุบัน คือ คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล ต้ังแต พ.ศ. 2535  ถึงปจจุบัน 
 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พัฒนางานกายภาพบําบัดทางเด็กดวยศาสตรการรักษาหลากหลาย เชน Vojta therapy, Schroth, 
Craniosacral Therapy  เปนตน 

- เคยเปนกรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย และสภากายภาพบําบัด 

- ปจจุบันเปนกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   การพัฒนานักกายภาพบําบัดไทยใหสามารถทํางานแบบ direct access อยางมีประสิทธิภาพ และ 
  อยางมีศักด์ิศรีทัดเทียมนักวิชาชีพสุขภาพอื่นในประเทศไทย ทัดเทียมนักกายภาพบําบัดนานาชาติ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ผลักดันใหสภากายภาพบําบัดมีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันแผนหรือนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว 

- ผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาสาขากายภาพบําบัดในประเทศไทย 
 

 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 
หมายเลข 6 นางสาวนันทวัน   ปนมาศ อายุ  47  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.819 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)   ม.เชียงใหม   พ.ศ. 2535 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  
งานกายภาพบําบัด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ-ชํานาญการ (พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน) 

- รับรางวัลศิษยเกากายภาพบําบัดดีเดน พ.ศ. 2555 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.เขต 2 ผูแทนวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พิษณุโลก ประจําป พ.ศ. 2559 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ประธานเครือขายกายภาพบําบัดเขตสุขภาพท่ี 2 

- คณะอนุกรรมการเครือขายวิชาชีพกายภาพบําบัด 

- คณะทํางานสนับสนุนกลุมงานบริหารทรัพยากรดานบริหารกําลังคน ผูแทนวิชาชีพกายภาพบําบัด 
เขตสุขภาพท่ี 2 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   มุงม่ันในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดใหไดมาตรฐาน บริการกายภาพบําบัด และเปนท่ียอมรับ  
  ระดับประเทศ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- กระตุนและผลักดันใหวิชาชีพกายภาพบําบัดมีความทัดเทียมกับทุกวิชาชีพในทุกดานตามความ   
  เหมาะสม เชน มาตรฐานการใหบริการกายภาพบําบัด ดานอัตรากําลังคน และคาตอบแทน เปนตน 

 
หมายเลข 7 นางนิจกานต   ตันอุนเดช อายุ  46  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.938 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.เชียงใหม   พ.ศ. 2535 

-   วท.ม. (สรีรวิทยา)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2540 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- รองหัวหนากลุมงานกายภาพบําบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค 
จ.อุบลราชธานี 

- หัวหนาสายกายภาพบําบัดระบบประสาท 
ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เริ่มบรรจุเขารับราชการครั้งแรกท่ีงานกายภาพบําบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค ป พ.ศ. 2536                
มีประสบการณในการใหบริการผูปวยระบบหัวใจมา 10 ป 

- เปนวิทยากรการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในระดับจังหวัดและระดับเขต 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เปนรองประธานเครือขายกายภาพบําบัดเขต 10 ป พ.ศ. 2556 - 2558 

- เปนประธานเครือขายกายภาพบําบัด เขต 10 และอนุกรรมการเครือขายวิชาชีพ                          
ป พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   การพัฒนาวิชาชีพสูความเปนผูเชี่ยวชาญ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- การยกระดับวิชาชีพใหทัดเทียมสหสาขาวิชาชีพในทุกดาน 
  

 
 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 
หมายเลข 8 นายสยาม   เพ่ิมเพ็ชร อายุ  48  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.765 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.รังสิต   พ.ศ. 2534 

-   วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)   ม.เกษตรศาสตร   พ.ศ. 2551 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  งานกายภาพบําบัด  
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา 

- นักกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลนครินทร จ.นครศรีธรรมราช 

- นักกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- อุปนายกฝายธุรการ  สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

- คณะกรรมการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ประธานชมรมนักกายภาพบําบัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยประสานความรวมมือในทุกองคกร ภาคีเครือขายท่ีจะทําให   
  ประชาชนไดรับบริการทางกายภาพบําบัด ท่ีมีมาตรฐานและเปนธรรม 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

-  ผลักดันใหนักกายภาพบําบัดไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและไมมีความเหล่ือมลํ้าตอวิชาชีพอื่น 

-  สนับสนุนงบประมาณใหอนุกรรมการเครือขายบริการกายภาพบําบัดเขตบริการท้ัง 13 เขตใหมากขึ้น 

-  พิจารณาและผลักดันใหเกิดการบรรจุอัตราขาราชการในตําแหนงนักกายภาพบําบัดในทุกระดับ   
 โรงพยาบาล โดยเนนท่ีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลอื่นๆ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

 
หมายเลข 9 นายภูดิศ   สะวิคามิน อายุ  44  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.933 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.เชียงใหม   พ.ศ. 2535 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- หัวหนางานกายภาพบําบัด  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเซกา 
 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลเอกชน 10 ป 

- นักกายภาพบําบัด NGO และตางประเทศ 8 ป 

- นักกายภาพบําบัด ขาราชการโรงพยาบาลเซกา  5 ป – ถึงปจจุบัน  
รวมระยะเวลาเปนนักกายภาพบําบัด 23 ป  

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ประธานเครือขายนักกายภาพบําบัดเขต 8  

- ประธานนักกายภาพบําบัดจังหวัดบึงกาฬ 

- วิทยากรสอนดานกายภาพบําบัดท่ัวประเทศ 

- อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด สภากายภาพบําบัด 

- อนุกรรมการวินิจฉัย นโยบาย ม.41 ระดับประเทศ  

- ไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับกายภาพบําบัด มากกวา 130 รางวัล 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด ใหเปนท่ีรูจักของประชาชน และเปนท่ียอมรับของวิชาชีพอื่นๆ 

-   พัฒนาความรูความสามารถของนักกายภาพบําบัดใหเกง เขาถึง และมีมาตรฐาน 
กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดนัใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

-  ลดความเล่ือมลํ้าของวิชาชีพ โดยเฉพาะนักกายภาพบําบัดชุมชน 

-  ผลักดันเรื่องตําแหนงขาราชการ และคาตอบแทนท่ีเปนธรรม 

-  ชวยเหลือนักกายภาพบําบัดชุมชน ท้ังนโยบาย  คน  ส่ิงของ 
 

 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 
หมายเลข 10 นายวิชัย   เกียรติบุญศรี อายุ  58  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.136 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล   พ.ศ. 2523 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ (หัวหนากลุมงานกายภาพบําบัด) 
กลุมงานกายภาพบําบัด รพ.ราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด  รพ.ราชบุรี ต้ังแต พ.ศ. 2523 

- อาจารยพิเศษทางคลินิกทางกายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัยตางๆ 
  

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ประธานเครือขายนักกายภาพบําบัดเขต 5  

- ประธานชมรมนักกายภาพบําบัดจังหวัดราชบุรี 
 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

-   ความมุงม่ัน  :  เครือขายของนักกายภาพบําบัด 

-   วิสัยทัศน     :  เพ่ิมศักยภาพนักกายภาพบําบัด 
 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

-  ผลักดันการบรรจุขาราชการ 

-  เพ่ิมตําแหนงชํานาญการพิเศษ 
 

 
หมายเลข 11 นายโอม   หม่ันหมาย อายุ  28  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.7961 
ประวัติการศึกษา 
 

- วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.รังสิต พ.ศ. 2556 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู งานกายภาพบําบัด 
             โรงพยาบาลพุทไธสง ต.มะเฟอง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย 
 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด และผูบริหารวีไอพี คลินิกกายภาพบําบัด อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย 

- นักกายภาพบําบัด สถานพยาบาลบางกอกเนอรสซ่ิงโฮม รามอินทรา 4 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

-  

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- ลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเทาเทียม วิชาชีพทางการแพทย และ PT ใน รพ.เขตเมือง และ       
รพ.ชุมชน 

- พัฒนาการอบรมสูการกระจายโอกาสสู รพ.ชุมชน และ PT อิสระ 

- PT THAI TO AEC TO THE WORLD 
กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ผลักดันอัตรากําลัง และจํานวนการบรรจุใหเพ่ิมขึ้น 

- พัฒนา สรางแอพลิเคชั่น (Application PT THAI) สะดวกตอการสมัครอบรม สะดวกและดีตอ
ประชาชนในการคนหาชื่อ PT และคลินิก 

 

 
 

 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 12 นางสาวสาริณี   แกวสวาง อายุ  40  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี     ก.1406 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล  พ.ศ. 2540 
- วท.ม. (ประชากรและการพัฒนา)  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร  

พ.ศ. 2548 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) ม.สงขลานครินทร พ.ศ. 2558 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

      -      นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน) 

- หัวหนางานวิจัย สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ (พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน) 

- อาจารยพิเศษทางคลินิกกายภาพบําบัด แกสถาบันตางๆ เชน ม.มหิดล  มศว.  ม.ธรรมศาสตร และ 
จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย เปนตน 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2557 - 2560 

- คณะอนุกรรมการฝายพัฒนากําลังคนดานกายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2557 – 2560 

- เลขาธิการสภากายภาพบําบัด  ป พ.ศ. 2558-2560 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

- อยากเห็นวิชาชีพเติบโตอยางเขมแข็ง ม่ันคง พัฒนาตนเอง และเปนท่ีพ่ึงตอประชาชนในสังคมได 

- สามารถใหบริการทางกายภาพบําบัด ดวยทักษะ องคความรูท่ีมีมาตรฐานรวมกับการบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพและรักษาประชาชนดวยหัวใจความเปนมนุษย 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานงานบริการกายภาพบําบัด และการผลิตกําลังคน                       
ดานกายภาพบําบัดอยางมีคุณภาพ 

- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสภากายภาพบําบัด เพ่ือการบริหารจัดการทะเบียน              
ผูประกอบวิชาชีพ การศึกษาตอเน่ือง และการใชประโยชนของขอมูลเพ่ือการพัฒนากําลังคน                
ดานกายภาพบําบัดตอไป  

 
หมายเลข 13 นายชัยรัตน   แซโคว อายุ  34  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.3082 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  ม.รามคําแหง พ.ศ. 2550 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคําแหง พ.ศ. 2553 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

      -       เจาของกิจการ คลินิกสวนตัว บานกายภาพบําบัด ระยอง 
 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัดประจําทีมฟุตบอล  4  ป 

- นักกายภาพบําบัดประจําคลินิก  3  ป 

- นักกายภาพบําบัดอิสระ  3  ป 
ประสบการณการ
ทํางานเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

- คณะกรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2557 

- คณะคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด พ.ศ. 2554 – 2557 

- กรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 (ปจจุบัน) 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

- การขับเคล่ือนวิชาชีพกายภาพบําบัด ไมสามารถท่ีจะกระทําโดยคนกลุมใดกลุมหน่ึงได การสราง
องคกรใหแข็งแรงจะตองมาจากแรงใจ แรงกายของทุกคนในวิชาชีพชวยกันผลักดันเพ่ือการกาวไป
ขางหนา 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ผลักดันใหนักกายภาพบําบัดรุนใหม ใหมีบทบาท และมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภากายภาพบําบัด 

- สงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ ใหมีการสนับสนุนจากสวนกลาง 

 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข  14 นางสาวนันทินี   นวลน่ิม อายุ  40  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี     ก.1481 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล พ.ศ. 2541 

- วท.ม. (กายภาพบําบัด)  ม.มหิดล  พ.ศ. 2545 

- Ph.D.  (Kinesiology)  University of Texas at Austin         
พ.ศ. 2554 

 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

      -      อาจารย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- อาจารย คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล (พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน) 
 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะกรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2547 
 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

- จากประสบการณ ดานการศึกษา 16 ป  ดิฉันมีความต้ังใจท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา            
ระบบมาตรฐานการศึกษาและการจัดการความรูทางกายภาพบําบัดเพ่ือใหประชาชนผูรับบริการทาง
กายภาพบําบัดไดรับบริการท่ีไดมาตรฐาน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- พิจารณา ปรับปรุงขอสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 

 

 
หมายเลข 15 นางสาวอัญชลี   ฝูงชมเชย อายุ  52  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.475 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)  ม.มหิดล พ.ศ. 2531 

- Master of Health Science   ม.ซิดนีย ออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 

- Doctor of Philosophy (Physiotherapy) ม.ซิดนีย ออสเตรเลีย   
พ.ศ. 2548 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลอางทอง 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

- อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- อุปนายกสภากายภาพบําบัด คนท่ี 2  (พ.ศ. 2551) 

- กรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย   

- คณะทํางานการดําเนินงาน / คณะอนุกรรมการ การศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- มุงพัฒนาการบริการท่ีมีมาตรฐาน ใหบริการแบบองครวม มีผูปวยเปนศูนยกลาง และพัฒนาการ
ทํางานรวมกับสหสาขาวิชา 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- การพัฒนาศักยภาพการใหบริการเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 

- การเขาถึงขอมูลองคความรูทางกายภาพบําบัดของประชาชน 

- การทํางานรวมแบบสหสาขาวิชา / การเรียนรวมหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา 
 

 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข  16 นางสุภาภรณ   เทพพานิช อายุ  47  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี     ก.861 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.รังสิต พ.ศ. 2535 

- นิติศาสตรบัณฑิต  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2543 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) ม.มหิดล พ.ศ. 2545 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

      -      นักกายภาพบําบัดชํานาญการ งานกายภาพบําบัด รพ.สระบุรี 
      -      เลขานุการศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย รพ.สระบุรี 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ใหบริการกายภาพบําบัดกับผูปวยทุกกลุมโรค และกลุมวัยต้ังแต พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน 

- เปนวิทยากรเผยแพรองคความรูทางกายภาพบําบัดใหกับนักเรียน/นักศึกษาพยาบาล/นักเรียน    
นายสิบ และบุคลากรทางการแพทย 

- เปนแกนนํานักกายภาพบําบัดในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแล
ตอเน่ืองท่ีบาน จ.สระบุรี 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ครั้งท่ี 3 ม.หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

- อาจารยสอนและควบคุมการฝกงานใหกับนักศึกษากายภาพบําบัดทุกสถาบันมากกวา 20 ป 

- กรรมการเครือขายนักกายภาพบําบัด จ.สระบุรี /อนุกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ/อนุกรรมการ
กองทุนฟนฟูฯ จ.สระบุรี 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด ใหเปนวิชาชีพท่ีมุงม่ันปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟูสภาพ
ประชาชนทุกกลุมวัยใหมีสุขภาพดี ดวยองคความรูทางกายภาพบําบัดท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
ในภูมิภาคอาเซียน และสากลโลก 

กิจกรรมที่ตองการผลักดัน
ใหเกิดขึ้นเมื่อไดรับเลือก
เปนกรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- สงเสริมใหนักกายภาพบําบัดเปนแกนนําของสหสาขาวิชาชีพในการใหบริการฟนฟูสภาพกับผูสูงอายุ, 
palliative, subacute และคนพิการ เพ่ือสรางสุขภาวะใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพ่ิมชองทางการ
นําเสนอทิศทางงาน/ภาระงาน และบทบาทนักกายภาพบําบัดตอวงการแพทย และสาธารณสุขให
เปนท่ีรูจักและยอมรับมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการกําหนดตําแหนงสูสถานบริการ 

 
หมายเลข 17 นายพชรวรรธน   คงสัมฤทธิ ์ อายุ  48  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.623 
ประวัติการศึกษา 
 

-    MBA  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  พ.ศ. 2548 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว อ.เมือง จ.สระแกว 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ประสบการณการทํางาน 26 ป และทํางานเชิงรุกในชุมชนอีก 8 ป ไดรับรางวัลคนดีแทนคุณแผนดิน
จากเครือเนชั่นมัลติมีเมีย ป พ.ศ. 2557 จากการเปนนักกายภาพบําบัดท่ีทํางาน และสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนจังหวัดสระแกว 

ประสบการณการ
ทํางานเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

- กรรมการพัฒนาวิชาชีพเครือขายกายภาพ เขต 6 มุงเนนการทํางานท่ีแสดงอัตลักษณของวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ในการเปนนักวิทยาศาสตรทางการเคล่ือนไหว เพ่ือแกไขปญหาใหผูพิการในชุมชน 
 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

- ทําทุกอยางใหแกผูปวย และผูพิการดวยใจ เพ่ือแสดงอัตลักษณและความสําคัญของวิชาชีพ ใหเกิด
การยอมรับจากผูรับบริการ เพ่ือหวังผลสะทอนใหผูบริหารหันกลับมาพัฒนาบุคลากรทางดานการ        
ฟนฟูสภาพ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ความกาวหนาทางสายวิชาชีพ คาตอบแทนการลงชุมชน ตําแหนงในการบรรจุท้ังในโรงพยาบาล             
และตาม รพ.สต. 
 

 

 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข  18 นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย อายุ  61  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี     ก.93 
ประวัติการศึกษา -   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล  พ.ศ. 2520 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดเชี่ยวชาญ ขาราชการบํานาญ  
รพ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี 

- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข   
ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

- คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด  

- ประธานอนุกรรมการเครือขายภายภาพบําบัด  

- อนุกรรมการฝายมาตรฐานวิชาชีพ PT 
ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2520 - 2558 (เกษียณ) 

- อาจารยพิเศษสอน นศ.PT ฝกปฏิบัติงาน ต้ังแต พ.ศ. 2526 – 2558 (เกษียณ) 

- หัวหนางานกายภาพบําบัด พ.ศ. 2520 – 2555, หัวหนากลุมงานกายภาพบําบัด พ.ศ. 2556-2558 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- จัดระบบบริการกายภาพบําบัดปฐมภูมิ โดยขยายบริการกายภาพบําบัดเชิงรุกสูชุมชนแทนการต้ังรับ
ในโรงพยาบาล 

- จัดโครงสรางและกลไกการทํางานท่ีเชื่อมโยงโดยจัดต้ังเครือขาย PT ครอบคลุมท้ัง 13 เขต                    
ท่ัวประเทศ 

- เปนคณะทํางานพัฒนามาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระบบสงตอ, จัดทําแผน
อัตรากําลังคน 10 ป ฯลฯ  

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- มุงม่ันต้ังใจทํางานเพ่ือยกระดับศักยภาพของวิชาชีพใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําใหวิชาชีพ
เปนท่ีรูจักและยอมรับมากขึ้น และใหนักกายภาพบําบัดมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพตนเอง 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- ผลักดันใหเกิดหลักสูตรกายภาพบําบัดเช่ียวชาญเฉพาะสาขาโดยเร็ว 

- ผลักดันการปองกันการปวดหลังชาวนาไทยดวยวิธีกายภาพบําบัดใหแพรหลาย 

- ผลักดันใหมีการขยายกรอบอัตรากําลังนักกายภาพบําบัดใหเพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นมาก 
 

 
หมายเลข 19 นายกิตติพันธุ   อรุณพลังสินติ อายุ  36  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.2101 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544          

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)  ม.มหิดล  พ.ศ. 2548 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาการแพทย) ม.มหิดล พ.ศ. 2558 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- หัวหนาหลักสูตรกายภาพบําบัด   คณะวิทยาศาสตร สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัดประจําศูนยโรคปวดสหแพทยคลินิก พ.ศ. 2544 - 2546 

- นักกายภาพบําบัดบางเวลา โรงพยาบาลหัวเฉียว, โรงพยาบาลกลวยนํ้าไท 2 พ.ศ. 2546 - 2548 

- อาจารยประจําหลักสูตรกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะอนุกรรมการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2549 - 2550 

- เลขาธิการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

- กรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2557 - 2560 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดในดานตางๆ ของกายภาพบําบัดระดับชุมชนใหมีมาตรฐานในระดับ
เดียวกันในประเทศ 

- พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีความเทียบเทากับนานาชาติเกี่ยวกับความรูทางวิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- จัดอบรมเกี่ยวกับความรู และเรื่องอื่นๆ โดยประสานเครือขายนักกายภาพบําบัดใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 

- อยากใหมีการสรางความรวมมือของสภากายภาพบําบัดกับสภากายภาพบําบัดในภูมิภาคอาเซียน 
และนานาชาติในทุกมิติท้ังในดานความรู บุคลากร และตําแหนงงานในสถานประกอบการ เปนตน 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข  20 นายไชยยงค   จรเกตุ อายุ  36  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี     ก.2359 
ประวัติการศึกษา 
 

-   วท.บ. (กายภาพบําบัด)   ม.มหิดล  พ.ศ. 2545 

- วท.ม. (กายภาพบําบัด)  ม.มหิดล  พ.ศ. 2547 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล พ.ศ. 2554 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

      -     อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด  คณะสหเวชศาสตร  
            มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัดอิสระ 

- นักกายภาพบําบัดประจําทีมฟุตบอล 

- นักกายภาพบําบัดหวงเวลาในโรงพยาบาลเอกชน 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- กรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2557 – 2560 

- อนุกรรมการฝายวิชาการกายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2557-2560 

- กรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย (2555 – 2559) 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

- พัฒนาระบบการศึกษาตอเน่ือง เพ่ือการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดให
เหมาะสม 

กิจกรรมที่ตองการผลักดัน
ใหเกิดขึ้นเมื่อไดรับเลือก
เปนกรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

- จัดระบบการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใหเปนรูปธรรม 

- ปรับปรุงระบบและเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาทางกายภาพบําบัด 

- ปรับปรุงระบบการศึกษาตอเน่ืองใหมีชองทางการศึกษามากขึ้น มีมาตรฐานและปรับปรุงคาใชจายให
สอดคลองกับความเปนจริง 

 
หมายเลข 21 นางสาวสิริรัตน  มิตรเจริญถาวร อายุ  49  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.583 
ประวัติการศึกษา 
 

- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2532 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระจอมเกลา      
อ.เมือง  จ.เพชรบุรี   

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เปนหัวหนากลุมงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลพระจอมเกลา ผลักดันงานกายภาพบําบัดเปนท่ีรูจัก                
ในองคกร และประชาชนท่ัวไป 

- เปนอาจารยพิเศษทางคลินิกในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบําบัด สถาบันตาง ๆ 

- เปนนักกายภาพบําบัด ทีมกรีฑาคนพิการและกีฬาฟุตบอล CP 7 คน ท่ีเก็บตัวจังหวัดเพชรบุรี 
ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เปนคณะทํางานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพการแพทยของ สปสช.เขต5 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ/ผลการ
ดําเนินงาน และของบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกนักกายภาพบําบัดในเขต 

- เปนคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ป พ.ศ. 2557 – 2560 และ อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

   -    พัฒนาวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับในทุกสาขาวิชาชีพ 
   -    เสริมสรางความสามัคคีชวยเหลือกันในวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

    -    ผลักดันใหมีการบรรจุขาราชการในตําแหนงนักกายภาพบําบัด ตามสัดสวนเพ่ิมขึ้น 

    -    ผลักดันใหกระทรวงมีการจางตําแหนงนักกายภาพบําบัดใหเพียงพอกับปริมาณงาน  (FTE) 

    -    มีการแยกกลุมงานกายภาพบําบัด ใน รพศ./รพท. ท่ีมีความพรอมมากขึ้น 

 

 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 22 นางสาวกานดา  ชัยภิญโญ อายุ  48  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.525 
ประวัติการศึกษา 
 

- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 

- วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536 

- Ph.D.  Monash University, Australia พ.ศ. 2546 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

-  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ผูชวยศาสตราจารย คณะกายภาพบําบัด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

-  นักกายภาพบําบัด คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-  อาจารยกายภาพบําบัด 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นายกสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2556-2559 

- อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนท่ี 1 วาระป พ.ศ. 2554-2556 

- นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระป พ.ศ. 2551-2554 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

  -     นักกายภาพบําบัดตองมีความเปนวิชาชีพ ทํางานอยางมืออาชีพ 
  -     มีมาตรฐานการบริการกายภาพบําบัดเพ่ือประโยชนของประชาชน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

   -     พัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญสาขากายภาพบําบัด และอนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญสาขากายภาพบําบัด 

   -     พัฒนามาตรฐานระบบบริการกายภาพบําบัดท่ีเช่ือมโยงกับระบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ 

 
หมายเลข 23 นายพิชัย  ปาพันธ อายุ  47  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.831 
ประวัติการศึกษา 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2535 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ หัวหนางานกายภาพบําบัด  
โรงพยาบาลนครพิงค 159 หมู 10 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- บริหารงาน ปฏิบัติงานและเปนกรรมการ/คณะทํางานรวมกับสหวิชาชีพท้ังในโรงพยาบาล ระดับจังหวัด 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําให จ.เชียงใหม มีรูปแบบงานบริการท่ีชัดเจนจนเปนตนแบบท่ี
หลายจังหวัดนําไปปฏิบัติ เชน โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง งานเยี่ยมบาน/Home ward ศูนยฟนฟู
ผูสูงอายุ/ผูพิการในชุมชน โรคขอเขาเส่ือม งานผูพิการ เปนตน 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- กรรมการสภากายภาพบําบัดวาระป พ.ศ. 2554-2557 

- การรวมผลักดันใหมีนักกายภาพบําบัดปฏบัิติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

- การปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพไดอยางราบรื่นทําใหงานกายภาพบําบัดไดรับการยอมรับจากภายในและ
ภายนอกองคกร 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

   -   พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในงานประจําและงานนโยบายใหมีมาตรฐาน เปนท่ีรูจักและยอมรับอยาง 
       กวางขวางในวงการสาธารณสุขและประชาชน 
   -   วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีมีศักด์ิศรี สามารถปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของไดอยาง  
       ราบรื่นและมีทัศนคติท่ีดีตอกัน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

    -    ผลักดันใหกายภาพบําบัดมีบทบาทในการบริการท่ีชัดเจน มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของประชาชน 

         และสหสาขาวิชาชีพต้ังแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เชน ศูนยฟนฟูผูสูงอายุ/ผูพิการ คลินิกหมอ   

         ครอบครัว (PCC.) และบทบาทในแตละ Service plan เปนตน 

    -    สรางทัศนคติ/ลดความขัดของในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบําบัดกับสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 24 นายสุดใจ  หลวงภักด ี อายุ  53  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.395 
ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2530 
 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ กลุมงานกายภาพบําบัด  
โรงพยาบาลบานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี (70110) 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- หัวหนางานกายภาพบําบัด 3 เม่ือป พ.ศ. 2530 จนถึงป พ.ศ. 2556 เปนหัวหนากลุมงานกายภาพบําบัด 
(นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ) 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เปนกรรมการแยกกลุมงานกายภาพบําบัด สมัย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา เปนผูตรวจ 

- เปนผูริเริ่มตอสูการใช กภ. นําหนาชื่อนักกายภาพบําบัดในสวนราชการ (เรียกประชุมสภาเพ่ือออกหนังสือ
ท่ัวประเทศ) 

- ตรวจสถานท่ีเอกชนท่ีประกอบการกายภาพบําบัดในเขต อ.บานโปง จ.ราชบุรี  
ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

  -    ผลักดันการแยกกลุมงานกายภาพบําบัด 
  -    หางบประมาณเพ่ือใชจัดกิจกรรมในสภา 
  -    จัดหาตําแหนงนักกายภาพบําบัดในกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือรองรับอัตราการผลิต 16 มหาวิทยาลัย 
  -    พัฒนามาตรฐานการเปดคลินิก คารักษา การลงเพจไลน เชิญชวนเชื่อตามส่ือออนไลน 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

   -    แยกกลุมงานกายภาพบําบัด 

   -    ตรวจตราสถานท่ีเปดเอกชน ราชการ ท่ีไมมีนักกายภาพบําบัดใหบริการ 

   -    ส่ือออนไลน ในการประกอบธุรกิจสวนตัว 

   -    หาส่ิงจูงใจในการรวมพลังเลือดวิชาชีพเดียวกันท้ังประเทศ 

   -    เปนวิชาชีพสําคัญท่ีอยูในสังคมสาธารณสุข ประเทศไทย 

 
หมายเลข 25 นางพัชรี  คุณคํ้าชู อายุ  46  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เลขท่ี    

ก.842 

ประวัติการศึกษา 
 

- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2535 

- วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 

- ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 
ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2535 - 2537 นักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

- พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการ
ทํางานเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2550-2551, 2555-2559 กรรมการสภากายภาพบําบัด 

- พ.ศ. 2555-2559 นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

   -   วิชาชีพกายภาพบําบัดมีความเปนเลิศในการใหบริการ นักกายภาพบําบัดสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษา 
       ฟนฟูผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   -   นักกายภาพบําบัดมีความเขมแข็งและมีความเปนอิสระในการดูแลรักษาฟนฟูผูปวย              
       ตามความรูความสามารถท่ีไดศึกษา 
   -   อาชีพกายภาพบําบัดเปน 1 ใน 10 อาชีพท่ีมีผูตองการเรียนและทํางานมากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

    -    การพัฒนาความเขมแข็งทางดานวิชาชีพท้ังในแงการใหบริการและการวิจัยใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศ 

         และตางประเทศ 

    -    ผลักดันใหเกิดการปรับหลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอนจาก 4 ป เปน 6 ป เพ่ือใหนักศึกษามีเวลา 

         ในการเรียนและพัฒนาตนเองมากขึ้น 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 26 นายวรรณรัตน  ใยยอง อายุ  37  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.2267 
ประวัติการศึกษา 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2543 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดอิสระ 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- Cardiopulmonary, Musculoskeletal and Sport management 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพในภาคประชาชน บรรยายเพ่ิมพูนทักษะใหกับนักกายภาพบําบัด  
และอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัย และออกคายอาสา 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศนตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 

  -    พัฒนาใหนักกายภาพบําบัดไทยมีศักยภาพสากลและเปนท่ีตองการของนานาประเทศ 
 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

   -    คาอบรมกายภาพบําบัดตองเขาถึงได 

 

 

 
หมายเลข 27 นายรณชัย  ดวงแกว อายุ  46  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.1062 
ประวัติการศึกษา 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม           
พ.ศ. 2537 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลแพร 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด ประจําโรงพยาบาลแพร 23 ป 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะอนุกรรมการเครือขาย เขต 1 รองประธาน 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

   -    ทําใหเกิดมาตรฐานวิชาชีพ เปนท่ียอมรับสําหรับประชาชน และวิชาชีพอื่น 
   -    เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการกายภาพบําบัด ของผูปวยดอยโอกาสใหมากขึ้น 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

    -    การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

    -    ความหลากหลายในการเก็บคะแนนเพ่ือตอใบประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 28 นายพีรณัฐ  แกวธรรมมา อายุ  27  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.5807 
ประวัติการศึกษา 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม       พ.ศ. 
2553 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลเวียงปาเปา 3 ป 6 เดือน 

- นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 2 ป 6 เดือน 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

   -   กรรมการบริหารสมาคมนักกายภาพบําบัด จังหวัดเชียงราย 

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

  -    บริหารดวยธรรมภิบาล พัฒนาองคกรวิชาชีพใหเข็มแข็ง คุมครองสิทธิประชาชน พัฒนาระบบบริการ 
       กายภาพบําบัดใหไดมาตรฐานครอบคลุมท้ังประเทศ สนับสนุนการพัฒนาองคความรูนักกายภาพบําบัดให   
       ทันสมัย สรางและพัฒนาเครือขายนักกายภาพบําบัด ต้ังแตระดับจังหวัด จนถึง ระดับนานานาชาติ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

   -     พัฒนาองคความรูนักกายภาพบําบัด 

   -     พัฒนาระบบบริการกายภาพบําบัดใหไดมาตรฐาน 

 

 

 
หมายเลข 29 นายศรัณยู  มงคล อายุ  29  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.5440 
ประวัติการศึกษา 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2552 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดและพ่ีเล้ียงศูนยมิตรภาพบําบัด  
โรงพยาบาลแมลาว 

- คณะกรรมการเขต 1 สมาคมนักกายภาพบําบัด จังหวัดเชียงราย  
ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- พ่ีเล้ียง ศูนยมิตรภาพบําบัด อ.แมลาว 15 ศูนย และ 2 โรงเรียนผูสูงอายุ 

- พ่ีเล้ียงชมรมผูพิการ อ.แมลาว จ.เชียงราย 

- นักกายภาพบําบัด รพช.แมลาว และคณะกรรมการ DHS โซน 1  
จ.เชียงราย 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโซน 1 (HNQA) 

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรวมกับสหสาขาวิชาชีพ โซน 1 (DHS) 

- คณะกรรมการ เขต 1 ของสมาคมนักกายภาพบําบัด จ.เชียงราย 
ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

   -   พัฒนาเครือขายวิชาชีพและความเขมแข็งของวิชาชีพ เพ่ือพิทักษและรักษาผลประโยชนของพ่ีนองวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

    -    สนับสนุนใหเกดิมาตรฐาน การบริการ และการตรวจประเมิน รักษาของวิชาชีพกายภาพบําบัด 

    -    สนับสนุนใหเกิดตัวแทนและการรวมกลุมของเครือขายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

    -    สนับสนุนการทํางานในชุมชนรวมกับเครือขายสุขภาพตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดสุขภาวะท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 



ขอมูลแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป พ.ศ. 2560-2563 

หมายเลข 30 นายรัตนพล  กาวงค อายุ  35  ป 

 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเลขท่ี    ก.2772 
ประวัติการศึกษา 
 

- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2546 

ตําแหนงและท่ีทํางาน
ปจจุบัน 

- นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

ประสบการณการ
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- ทํางานเปนนักกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลชุมชนมา 14 ป 

- ทําโครงการออกหนวยและกิจกรรมในชุมชนมากกวา 30 โครงการ 

ประสบการณการทํางาน
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

   -   ทําโครงการเปดแผนกกายภาพบําบัด 2 แหง 
   -   รวมผลักดันการจัดต้ังชมรมนักกายภาพบําบัดจังหวัดเชียงรายจนสามารถจดทะเบียนเปนสมาคม                        
       นักกายภาพบําบัดจังหวัดเชียงราย 
   -   ทําโครงการออกหนวยเพ่ือสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย                     
       ต้ังแตป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน  

ความมุงมั่น/วิสัยทัศน
ตอการพัฒนาวิชาชีพ 

  -    รักษาผลประโยชนและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและควบคุมคุณภาพระดับจังหวัด 
 

กิจกรรมท่ีตองการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น 
เมื่อไดรับเลือกเปน
กรรมการสภา
กายภาพบําบัด 

   -    มาตรฐาน การบริการและการตรวจประเมินรักษา 

   -    สนับสนุนใหเกิดตัวแทนเครือขายกายภาพบําบัดในแตละจังหวัดเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

   -    สนับสนุนการทํางานในชุมชนรวมกับเครือขายสุขภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดสุขภาวะท่ียั่งยืน 

 

 
 


