รายงานเหตุการณและแจงแนวทางดําเนินการเกีย
่ วกับการตออายุใบอนุญาตฯ
เรียนนักกายภาพบําบัดทุกทาน
ตลอดสองสามเดือนที่ผานมา นักกายภาพบําบัดหลายทานอาจกําลังรอฟงขาวเรือ
่ งการตออายุใบประกอบวิชาชีพ
โดยไมแนใจวาจะตองดําเนินการอยางไร หรือแมแตทานที่ดําเนินการแลว ก็ยงั อาจรอฟงขาวอยูดวย จนถึงวันนี้ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๖ นายกสภากายภาพบําบัดของเรียนรายงานเหตุการณและสิ่งที่สภาฯไดดําเนินการ ตามลําดับดังนี้
๑. ตนป ๒๕๕๖ สภากายภาพบําบัดไดมีหนังสือไปถึงสมาชิกทุกทานเพื่อชีแ
้ จงวิธีการตออายุใบอนุญาตฯ ตามขอบังคับ
สภากายภาพบําบัด วาดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีสมาชิกยื่นหนังสือเพื่อใหสภากายภาพบําบัดพิจารณา เรือ
่ งการถูกลิดรอนสิทธิกรณี โดยเฉพาะ
สมาชิกถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขากายภาพบําบัด และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ซึง่ ไมไดกําหนดวันหมดอายุ (ไดรบ
ั ใบอนุญาตฯกอนการออกขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวย
อายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓. มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดมีมติใหสงประเด็นคําถามนี้ใหสภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข) สงประเด็นคําถามเพื่อใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความขอกฏหมายดังนี้

๑) การออกขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุเปนผูป
 ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใชบงั คับกับนักกายภาพบําบัดทุกคนที่ไดรบ
ั ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดไปแลว (รวมถึงผูที่ไดรบ
ั ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขากายภาพบําบัดเดิม ซึ่งไมไดกาํ หนดวันหมดอายุไว) และผูที่กําลังจะจบการศึกษาใหมได
หรือไม
๒) ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อที่สภากายภาพบําบัดจะสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเจตนารมยของ
กฏหมาย
๔. มิถุนายน ๒๕๕๖ สํานักงานกฤษฎีกามีหนังสือแจงผลการพิจารณาประเด็นคําถาม สรุปความวา ขอบังคับสภาฯ
สามารถใชบงั คับกับผูที่ไดรบ
ั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯทุกกลุม
๕. สภากายภาพบําบัดแจงความคืบหนาทางเวบไซตสภาฯและขอใหสมาชิกดําเนินการตอใบอนุญาตตามกําหนดการ
คือกอนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

อยางไรก็ตามเนื่องจากสมาชิกบางสวนยังสับสนในเรื่องกําหนดการ รวมทั้งมีจํานวนสมาชิกที่ตองเปลีย
่ นใบอนุญาต
ฯมากกวา ๔,๐๐๐ คนในคราวเดียวกัน สํานักงานเลขาธิการสภาฯจึงวางแนวทางปฏิบัติใหนักกายภาพบําบัดยื่น
เอกสารและสํานักงานสงเอกสารคืนไปอีกประมาณ ๓ เดือน (รวมทั้งเพื่อทดเวลาที่สงกฤษฎีกาฯตีความกฏหมาย)
๖. กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ สมาชิกจํานวนหนึ่งยื่นหนังสือตอสภากายภาพบําบัด โดยมีประเด็นนําเสนอ ๔ ขอคือ

“ขาพเจาทั้งหลายจึงใครขอเสนอแนะตอสภากายภาพบําบัดเพือ
่ พิจารณาและหาทางออกในประเด็น
ตอไปนี้
๑) พิจารณาแกไขขอบังคับวาดวยเรื่องใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดพ.ศ.๒๕๕๑ตามบทเฉพาะการขอ ๙ ๑๐ และขอ๑๑ ใหเปนไปตามเจตนาของกฎหมายที่มุงสงเสริม
การประกอบวิชาชีพ ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรม ไมใหเปนไปในการลิดรอนสิทธิและหนาที่ของนัก
กายภาพบําบัดที่มีมาตามมาตรา๕๕และ๕๖ ของพรบ.ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดพ.ศ.๒๕๔๗
๒) พิจารณาการปฏิบัติในเรื่องการศึกษาตอเนื่องใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตป
ิ ระกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดพ.ศ.๒๕๔๗ ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย ซึง่ หมายถึงการสนับสนุน เกื้อกูลและควรใหมี
ความเปนอิสระทางการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชน มิใชเปนลักษณะการ
ควบคุมบังคับ และเพิ่มภาระคาใชจายตางๆที่ไมเปนธรรมตามที่เปนอยูหรือที่จะประกาศออกมา
๓) ศูนยการศึกษาตอเนือ
่ งควรเปนแหลงรวบรวม สนับสนุนขอมูล องคความรู งานวิจัยที่มีคุณภาพเพือ
่ เปน
แหลงการศึกษาคนควาแกนักกายภาพบําบัดเพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในการใหบริการแก
ประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิ และเพื่อการสงเสริมการศึกษา วิจัย
๔) สภากายภาพบําบัดควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของสภากายภาพบําบัดตามมาตรา ๗ และ ๘ ในการเปน
องคกรที่สรางความเชื่อมั่นในความมั่นคง กาวหนาในการประกอบวิชาชีพของนักกายภาพบําบัดเพือ
่ ใหนัก
กายภาพบําบัดสามารถใหบริการประชาชนและรับใชสงั คมไดอยางเต็มภาคภูมิในการประกอบวิชาชีพ”

ในการนี้ มีสมาชิก ๒๐ ทานเขาพบปะใหขอคิดเห็นแกกรรมการสภาฯในการประชุมคณะกรรมการสภา
กายภาพบําบัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
นอกจากนั้นคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิตยังกรุณาเปนเจาภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก
๒ ครั้ง คือเมื่อวันเสารที่ ๒ สิงหาคม และเสารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๗. ในการประชุมครั้งนั้น คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดไดพิจารณาขอเสนอของสมาชิก และมีมติใหตั้งคณะทํางาน
เพื่อปรับปรุงประกาศสภากายภาพบําบัด เรือ
่ ง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง การรับรองหลักสูตร
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง และการกําหนดหนวยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทัง้ หลักเกณฑ วิธก
ี ารและเงื่อนไขใน
การกําหนดและการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนใหสอดคลองกับสถานการณการประกอบวิชาชีพของนัก
กายภาพบําบัดที่มค
ี วามหลากหลาย รวมทั้งคาธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติที่อาจเปนภาระแกผป
ู ระกอบวิชาชีพใน
การดําเนินการตอใบอนุญาต สวนการแกไขขอบังคับเห็นวายังไมควรทําในขณะนี้
นอกจากนั้นยังมอบหมายใหศูนยการศึกษาตอเนือ
่ งสงเอกสารประกาศและหลักเกณฑวธ
ิ ีการเก็บหนวยคะแนน
พรอมกับแบบสอบถามความคิดเห็น ใหแกสมาชิกทัว่ ประเทศเพือ
่ ใหทุกทานไดศึกษาและเสนอแนะในประเด็นตางๆ
อยางทั่วถึง
๘. ขณะนี้สภากายภาพบําบัดกําลังอยูระหวางการทาบทามและแตงตั้งคณะทํางานฯปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการตออายุ
ใบอนุญาต โดยมีกรรมการสภากายภาพบําบัดจํานวน ๕ คน ไดแก
นางสมพิศ หนึ่งนันทกุล นักกายภาพบําบัด จ.ปตตานี
นางสายใจ นกหนู นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส
นางสาวภาวินี วิไลพันธ นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี
นายชัยรัตน แซโคว นักกายภาพบําบัดประจําทีมปตท.ระยอง จ.ระยอง
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร คณบดีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
และใหเชิญสมาชิกซึ่งเปนนักกายภาพบําบัดจากหนวยงานและลักษณะงานที่หลากหลายอีกประมาณ ๕ คนเขารวม
เปนคณะทํางาน
คณะทํางานของสภากายภาพบําบัดจะจัดทําเวทีระดมขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ตออายุใบอนุญาตจากนักกายภาพบําบัดอีกประมาณ ๕ ครั้งในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ รวมทั้งมีแผนการระดม
ขอคิดเห็นจากชองทางอื่นๆดวย
สภากายภาพบําบัดจึงขอเรียนแจงลําดับเหตุการณ ความคืบหนาดังกลาว ขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอเสนอแนะแก
สภาฯ และขออภัยสมาชิกทุกทานที่อาจยังสับสนในวิธีการและกําหนดเวลาดําเนินการตางๆ
สวนสมาชิกทานที่มค
ี วามเห็นในแนวทางอื่นโดยเฉพาะเรื่องการแกไขขอบังคับฯ สภาฯนอมรับขอคิดเห็นของทาน
และจะนํามาพิจารณาเพือ
่ ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตอไป
ในโอกาสนี้จึงขอเรียนใหสมาชิกที่ยงั มิไดสง เอกสารเพื่อตออายุใบอนุญาตฯ กรุณาดําเนินการตามคําชี้แจงที่หนา
เวบไซตสภากายภาพบําบัด

ขอบพระคุณทุกทานคะ
กภ. มัณฑนา วงศศริ ินวรัตน

