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สารจากนายกสภากายภาพบําบัด 
 ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ดูข่าวผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  

ต้องยิ้มโดยไม่รู้ตัว เหมือนมีพลังบวกส่งผ่านถึงผู้คนจำนวนมาก เห็นคน

มีความสุข มีความหวัง ได้เรียนรู้หลายอย่างจากการกระทำให้ดูเป็น

ตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จที่ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย หวังว่า 

สิ่งดีดีที่ปรากฏ ความแตกตา่งที่โดดเด่น จะมสี่วนช่วยสร้างแรงบันดาล

ใจให้ผู้คนเป็นคนดีในสังคม 

 ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ดีขอแนะนำให้

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมทั้งครอบครัวของนักกายภาพบำบัดทุกทา่นเข้า

รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ ถือหลักป้องกันเอาไว้ก่อนดีกวา่ 

 สภากายภาพบำบัดให้ความเห็นชอบโครงการการขับเคลื่อนงาน

กายภาพบำบัดศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีแผนที่จะ

พัฒนาหลักสูตรระดับ Entry level ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงระดับชาติและนานาชาติ ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

โดยใช้ระยะเวลา 5 ปี (2566 -2570) มีกรอบดำเนินการ 4 เรื่องดังนี ้

 1) จัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาและอาจารย์

พิเศษทางคลินิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการ

พัฒนาด้านการศึกษากายภาพบำบัด  

 2) ปรับ clinical practice competency ให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของ key stakeholders ในปัจจุบันและอนาคต  

 3) ทำแผนพัฒนาการศึกษาทางกายภาพบำบัด โดยเริ่มจากการ

ทบทวน competency ของนักกายภาพบำบัดและนำไปสู่การปรับ

เกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันใน 5 ปีข้างหน้า และ 

 4) เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษามา

เป็นอนุกรรมการกายภาพบำบัดศึกษา 

 ขอความร่วมมือนักกายภาพบำบัดทุกท่าน เข้ามา update ข้อมูล

ส่วนตัวใน website ของสภากายภาพบำบัดในเมนู Member login  

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เมื่อได้รับแจ้งทาง SMS หรือช่องทาง

สื่อสารอื่นๆจากสภากายภาพบำบัด เริ่ม update ข้อมูลในช่วงเวลา

ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปเพื่อประโยชน์ของ 

พวกเราทุกคน และการ update ข้อมูลส่วนตัวที่เราเร่งเตรียมการนี้ 

เพื่อให้ทันเวลา รองรับระบบการเลือกตั้งออนไลน์ของคณะกรรมการ

สภากายภาพบำบัดในสมัยหน้า ซึ่งจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปี 

2565 นี้ สภากายภาพบำบัดต้องการให้นักกายภาพบำบัดทุกท่านได้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการลงสมัครและเลือกผู้นำในการขับเคลื่อนวิชาชีพ

กายภาพบำบัดด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด 

 นอกจากนี้สภากายภาพบำบัดยังมีโครงการร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุขในการปรับปรุงฐานข้อมูลสภากายภาพบำบัดให้เป็นไปตาม

มาตรฐานชุดข้อมูลพื้นฐาน โดยมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งกัน   

การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นจะกระทำภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งระบบข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และมี

ความน่าเชื่อถือนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ

กำลังคนด้านกายภาพบำบัดของประเทศ  

กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ 

นายกสภากายภาพบำบัด
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คณะอนุกรรมการ 
ฝา่ยมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ได้

กำหนดให้สภากายภาพบำบัดทำหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล และ

กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  

ดังนั้น สภากายภาพบำบัดจึงจัดให้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ

กายภาพบำบัดตามคำขอของหน่วยบริการ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภากายภาพบำบัดผ่านการ

ดำเนินงานของสำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 

(สรก . ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขอรับรองคุณภาพบริการ

กายภาพบำบัดของหน่วยบริการ ทางสภากายภาพบำบัด โดย 

คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรม 

ดังต่อไปนี้ 

 1. การประชุมวิชาการ PTQA National Forum ประจําปี 
พ .ศ . 2565  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 
9.00-16.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom 

 การประชุมวิชาการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการกายภาพบำบัด 

ที่จัดขึ้นโดยสภากายภาพบำบัดเป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจอย่าง

มากจากนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกวา่ 660 คน โดย

การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้

บริการกายภาพบำบัด ตามประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐาน

การบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2553 และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการทางกายภาพบำบัดของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้น ภายใต้หัวขอ้ “คุณภาพการ

บริการกายภาพบำบัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” เพื่อให้สอดรับการวิกฤติทาง

สาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและทั่วโลก ตลอด 2-3 ปีทีผ่่านมา 

ซึ่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อการให้บริการกายภาพบำบัดแก่ผู้ปว่ยในหลายมิติ เนื้อหาในการ

ประชุม ประกอบดว้ย  

• การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนางานคุณภาพในวิชาชีพ
กายภาพบำบัด กับการพัฒนางานคุณภาพของสถานพยาบาล 

โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

• การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการเยี่ยมสำรวจภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โดย กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ

รับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด (สรก.) 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริการกายภาพบำบัดใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) จากหน่วยบริการกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศ 

 2. การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและ
ผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบําบัด (PTQA-04) เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ผ่านทางระบบ 
Zoom 
 สภากายภาพบำบัดได้กำหนดมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด  

ตามประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง มาตรฐานการบริการ

กายภาพบำบัด พ.ศ. 2553 ซึ่งในประกาศฉบับนี้ได้กำหนดมาตรฐาน

บริการกายภาพบำบัด ไว้ทั้งสิ้น 9 ด้าน โดยมีเรื่อง ผลลัพธ์การดำเนิน

งานของงานกายภาพบำบัด เป็นหนึ่งใน 9 ด้านนั้น 

 เนื่องด้วยการให้บริการกายภาพบำบัดในโลกยุคปจัจุบัน  

ผู้รับบริการมีความต้องการและมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น โดยมีความ

ต้องการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ทำงานได้ กลับไปเขา้สังคมได้ 

อีกครั้ง รวมถึงการรักษานั้นต้องมีความปลอดภัยด้วยความต้องการ

เหล่านี้ของผู้รับบริการ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการ

ของวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่ไม่ได้มองผลลัพธ์การรักษาเพียงแค่ 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มุ่งให้บริการที่หวังผลลัพธ์การรักษาเพื่อ

สุขภาพของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน 

 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การ

บริการทางกายภาพบำบัด ที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

นักกายภาพบำบัดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธ์

และตัวชี้วัดในการกระบวนการให้บริการกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม จึงเป็นการส่งเสริมให้กระบวนการให้บริการมีคุณภาพ 

ยิ่งขึ้น เนื้อหาในการประชุม ประกอบด้วย 

• การบรรยายพิเศษ เรื่อง ตัวชี้วัด การวัด และผลลัพธ์การบริการ
ทางสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์จิรุตม์   

ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• การบรรยาย เรื่อง ตัวชี้วัดการให้บริการทางกายภาพบำบัด โดย 
ดร.กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท รองผู้อำนวยการสำนักงาน 

ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด (สรก.) 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวัดผลลัพธ์ของการให้
บริการทางกายภาพบำบัด จากหน่วยบริการกายภาพบำบัดจาก

ทั่วประเทศ 

============================================
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การเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภากายภาพบําบัด
 สภากายภาพบำบัดจะจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด 

วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ในรูปแบบการลงคะแนนทางออนไลน์ (E-Voting) 

และไปรษณีย์ (วิธีเดิม) โดยท่านสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภากายภาพบำบัดปรับปรุงรายละเอียดการ

ติดต่อ โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail address ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ

ที่จะไม่พลาดการรับข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

กรรมการสภากายภาพบำบัด วาระ พ.ศ. 2566-2569  

 มาร่วมกันใช้สิทธิของท่านเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เป็น

ประโยชน์กับประชาชนยิ่งขึ้นไป 

 ติดตามรายละเอียดการเลือกตั้ ง ได้ทางเวปไซต์ของสภาหรือ 

www.pt.or.th

บอกกล่าวเล่าเรื่อง 
เกีย่วกับจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 
 เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริม

ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของผู้

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งเป็น

สมาชิกของสภากายภาพบําบัด   จึงทำให้

คณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบำบัดเข้ามามีบทบาท

หลักในการดูแลความประพฤติของผู้

ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ด้วยการ

สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณแห่งวิชาชีพ   สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงแห่งกรณีที่มีร้องเรียน

กล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ      คณะอนุกรรม

การฯ จะต้องประชุมพิจารณาและ

สรุปรายงานการสืบสวนเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด

พิจารณาต่อไป   แม้คณะอนุกรรม

การฯ จะมีอำนาจหน้าที่ในการเป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา แต่ตลอดระยะเวลาการ

ทำงานที่ผ่านมาพบว่า อนุกรรม

การฯทุกท่าน   นอกจากจะยึดหลัก

ของข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่า

ด้ ว ย จ ร ร ย าบ ร รณแห่ ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบำบัด   ยังเน้นยึดหลักของ

คุณธรรม จริยธรรมและเปี่ยมไปด้วย

ความเมตตา กรุณาในการพิจารณา

สืบสวนเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมของ

ทั้งสองฝ่าย      ในปัจจุบัน สังคมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดมี

จำนวนเพิ่มขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่

จะมีกรณีกล่าวหาหรือกล่าวโทษเพิ่ม

ขึ้น   ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความรู้เท่า

ไม่ถึงการ หรือขาดความรูค้วามเข้าใจ ความตระหนักต่อการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ   ทำให้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาช่อง

ทางการสื่ อสารและการให้คำปรึกษาด้านจรรยาบรรณกับนัก

กายภาพบำบัด   รวมทั้งจัดทำโครงการจัดทำการเรียนออนไลนเ์กี่ยวกับ

จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และโครงการจัดทำหนังสือ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ 

ความรู้ ความเข้าใจและให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ของนักกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น   

 “อยากบอกนักกายภาพบำบัดร่วมวิชาชีพทุกคนว่า พวกเราจะ

ต้องร่วมมือกันรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ 

เกียรติฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของเรา...” 

ฝ่ายจรรยาบรรณ 
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ข่าวจาก 
ฝา่ยส่ือสารระหว่างองค์กร 

 สวัสดีพี่ ๆ น้อง ๆ นักกายภาพบำบัดทุกท่าน     เขา้สู่ปทีี่สองของ

การทำงานของฝ่ายสื่อสารระหวา่งองค์กรแล้ว อยากแนะนำทีมทำงาน

ของฝ่ายนี้ และเล่าว่าพวกเราทำอะไรกันมา  และกำลังจะทำอะไรค่ะ   

ทีมทํางานของฝ่ายส่ือสารระหว่างองค์กร 

1. นางสายพิณ  ประเสริฐสุขดี  ประธาน 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล                    

2. นางสาวสุธาสินี  ทองอ่อน  เลขานุการ 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล                    

3. นายชัยรัตน์ แซ่โค้ว   อนุกรรมการ 

คลินิกบ้านกายภาพบำบัด ระยอง                            

4. นายสยาม เพิ่มเพ็ชร์   อนุกรรมการ 

แผนกกายภาพบำบัด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช          

5. นางสาวสิริรัตน์  มิตรเจริญถาวร อนุกรรมการ 

แผนกกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี 

6. นายภูดิศ สะวิคามิน   อนุกรรมการ 

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ 

7. นายฐณวัฒน์  ปริยัติฆรพันธ์  อนุกรรมการ 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้น มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. นางอัญภัชชา สาครขันธ์  อนุกรรมการ 

งานกายภาพบำบัด รพ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

9. นายอรรควุฒิ  คนกาญจน์  อนุกรรมการ 

บ้านพระรามเก้าคลินิกกายภาพบำบัด กรุงเทพมหานคร    

โครงงานของฝ่าย 

1. การจัดงานวันกายภาพบําบัดแห่งชาติและการประกวดคลิป/
นวัตกรรมทางกายภาพบําบัด 

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่องซึ่งเราได้รับควาร่วมมือจากหน่วย

งานเพิ่ มขึ้ น ปีนี้ มีหน่ วยงานที่ แจ้ งการจัดงานเนื่ อง ในวัน

กายภาพบำบัดหางชาติ 160 กวา่หน่วยงาน   ขอขอบคุณทุกหน่วย

งานที่ร่วมแรงร่วมใจกัน   ส่วนการประกวดคลิปกายภาพบำบัด ในปี

นี้มีหลายหน่วยงานส่งคลิปมาประกวด   ที่โดดเด่นคือ เครือข่าย

ระยอง ทีส่่งคลิปมาจากหน่วยงานในเครือข่ายถึง 11 คลิป   ขอ

ตบมือดัง   อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้คลิปกายภาพบำบัดตามตั้งใจ  

ทางฝ่ายฯ จะกำหนดรายละเอียดและการประเมินให้ชัดเจนขึ้นในปี

ถัดไปค่ะ   

2. การสร้างระบบการเผยแพร่ส่ือทางวิชาชีพกายภาพบําบัดสู่
ประชาชน และ 3.  การส่ือสารข้อมูลทางวิชาชีพกายภาพบําบัดสู่
ประชาชน  

ปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายฯ ได้จัดทำ infographics เกี่ยวกับ

กายภาพบำบัดกับความงามเพื่อประชาชน   ปีนี้ ทางฝ่ายฯ ได้

ทำการสำรวจออนไลน์กับประชาคมนักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับ

หัวข้อที่ประชาชนควรรู้ และประสานงานกับไทยพีบีเอส เพื่อสร้าง

สื่อที่ประชาชนควรรู้  โดยทางฝ่ายฯ เน้นให้ประชาชนเท่าทันกับ 

การตลาดของเครื่องมือสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ

กายภาพบำบัด  

4. การสร้างและพัฒนาช่องทางการส่ือสารของ 
สภากายภาพบําบัด  

ปีที่ผ่านมาทางฝ่ายพยายามปรับปรุงช่องทางการสื่อสารสู่ประชาคม

และประชาชน   และจัดให้มี Official Line ของสภา

กายภาพบำบัด   เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสภาฯ ซึ่งมีสมาชิก

จำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะ 

5. การส่ือสารข้อมูลทางวิชาชีพกายภาพบําบัดสู่นักกายภาพบําบัด  

โดยที่ผ่านมาทางฝา่ยฯ ได้จัดทำ infographics เพื่อเผยแพร่งาน

ของฝ่ายต่าง ๆ และประเด็นที่น่าสนใจ เช่น บทบาทของ 

นักกายภาพบำบัดกับความงามเพื่อให้ประชาคมเข้าใจบทบาทส่วนนี้

ให้มากขึ้น   ปีนี้ทางฝ่ายฯเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาคม ผ่าน 

e-newsletter นี้ค่ะ  มีอะไรติชมกันมาได้ค่ะ  

============================================
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วันกายภาพบําบัดแห่งชาติ
ปี 2565 

 สรุปการจั ด งานวั นกายภาพบำบั ดแห่ งชาติ ปี 2565 

“กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดี วิถีใหม่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผย

แพร่ความรู้ในการดูสุขภาพและปรับเปลี่ยนกระยวนการดูแลรักษา

สุขภาพแนวใหม่แก่ประชาชนด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้รับความ

ร่วมมือจากนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศจัดงานจำนวน 165 แห่งทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

เขตสุขภาพที่ 1 

 รพ.เวียงโกศัย, รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า, รพ.เชียงคำ, รพ.น่าน, 

รพ.เมืองปาน, รพ.แจ้ห่ม, รพ.สบปราบ, รพ.แม่เมาะ, รพ.แมพ่ริก, 

รพ.เถิน, รพ.ห้างฉัตร, รพ.ฝาง, รพ.แม่จันทร์, รพ.ลำปาง, รพ.ลำพูน 

เขตสุขภาพที่ 2 

 รพ.ศรีสังวร, รพ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์, รพ.สต.สมอแข, 

รพ.บางกระทุม่, รพ.วัดโบสถ์, รพ.สามเงา, รพ.สุโขทัย, รพ.พบพระ, 

รพ.คีรีมาศ, รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย, ภาควิชากายภาพบำบัด 

ม.นเรศวร, รพ.พุทธชินราช, รพ.น้ำหนาว, รพ.ทุ่งเสลี่ยม, รพ.ศรีเทพ, 

รพ.เนินมะปราง, รพ.สวรรค์โลก, รพ.อุตรดิตถ์, รพ.ศรีสัชนาลัย, 

รพ.ชาติตระการ, รพ.สต.บา้นสะโคล่, รพ.น้ำปาด, รพ.พรหมพิราม, 

รพ.หนองไผ่, รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.พิษณุโลก, หน่วยกายภาพบำบัด 

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร, รพ.แม่สอด, รพ.บางระกำ, รพ.วังโป่ง 

เขตสุขภาพที่ 4 

 รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

เขตสุขภาพที่ 5 

 รพ.แก่งกระจาน, รพ.บ้านลาด, รพ.ชะอำ, รพ.นครปฐม, 

รพ.สมุทรสาคร, รพ.ราชบุรี, รพ.พหลพลพยุหเสนา, รพ.สามพราน, 

รพ.สวนผึ้ง, รพ.บ้านโป่ง, รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, รพ.นภาลัย 

เขตสุขภาพที่ 6 

 รพ.สมุทรปราการ, รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท,์ รพ.บางจาก, 

รพ.บางบ่อ, รพ.บางพลี, รพ.บางเสาธง, รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ, รพ.พระ

ปกเกล้า, รพ.พนัสนิคม, รพ.พนมสารคาม, รพ.ท่าตะเกียบ, รพ.ศูนย์

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.คลองเขื่อน, รพ.ระยอง 

เขตสุขภาพที่ 7 

 งานกายภาพบำบัดสวนพยอม รพ .ร้อยเอ็ด , รพ .เสลภูมิ , 

รพ.โกสุมพิสัย, รพ.วาปีปทุม, รพ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น,  

รพ.หนองฮี, รพ.ร้อยเอ็ด, รพ.บรบือ, รพ.ชุมแพ, รพ.บ้านฝาว 

จ.ขอนแก่น, รพ.โนนศิลา 

เขตสุขภาพที่ 8 

 รพ.นครพนม, รพ.นาหว้า จ.นครพนม, รพ.เซกา จ.บึงกาฬ, 

รพ.บึงกาฬ, รพ.บึงโขงหลง, รพ.ปากคาด, รพ.เชียงคาน จ.เลย, 

รพ.นาด้วง, รพ.ภูหลวง, รพ.เอราวัณ, รพ.เมืองเลยราม, รพ.เลย, 

รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย, รพ.หนองหิน, รพ.บ้านม่วง 

จ.สกลนคร, รพ.พระอาจารย์ฟั่น อาจาโร, รพ.วาริชภูมิ, รพ.สกลนคร, 

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน, รพ.วานรนิวาส, รพ.อากาศอำนวย 

รพ.กุสุมาลย์, รพ.รัตนวาปี จ.หนองคาย, รพ.ท่าบ่อ, รพ.สังคม, 

รพ.ศรีเชียงใหม่, รพ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู, รพ.หนองบัวลำภู, 

รพ.ศรีบุญเรือง, รพ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, รพ.ประจักษ์ศิลปาคม, 

รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง, รพ.เทศบาลนครอุดรธานี, รพ.กุมภวาปี, 

รพ.นายูง, รพ.บ้านผือ 

เขตสุขภาพที่ 9 

 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา1, รพ.คูเมือง 

จ.บุรีรัมย์, รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์, รพ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์, รพ.บุรีรีมย์ 

จ.บุรีรัมย์, รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์, รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, 

รพ .โนนสุวรรณ จ .บุรีรัมย์ , รพ .หนองบัวระเหว จ .ชัยภูมิ , 

รพ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ, รพ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ, รพ.ภูเขียว

เฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ, รพ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ, รพ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ, 

รพ.แก่งเครือ จ.ชัยภูมิ, รพ.บา้นเขว่า จ.ชัยภูมิ, รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, 

รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา, รพ.โนนสูง, รพ.วัง

น้ำเขียว, รพ.ขามทะเลสอ, รพ.ด่านขุนทด, รพ.เทพรัตน์, รพ.โชคชัย, 

รพ.บัวใหญ่, รพ.มหาราช นครราชสีมา, รพ.ท่าตูม
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เขตสุขภาพที่ 10 

 รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร, รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

เขตสุขภาพที่ 11 

 รพ.ระนอง, รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, รพ.สิชล, รพ.ร่อนพิบูลย์, รพ.นบพิตำ, รพ.พ่อท่านคลา้ยวาจาสิทธิ์, รพ.ชะอวด 

เขตสุขภาพที่ 12 

 รพ.หาดใหญ่, รพ.พัทลุง, รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, รพ.เจาะไอร้อง, รพ.แว้ง , รพ.ทุ่งหว้า จ.สตูล, รพ.ตรัง, รพ.ย่านตาขาว จ.ตรัง, งาน

กายภาพบำบัดปฐมภูมิ รพ.ตรัง, รพ.สะเดา 

 ในการนี้คณะอนุกรรมการสื่อสารระหว่างองค์กร ขอขอบคุณนักกายภาพบำบัดทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะดำเนินการส่งหนังสือขอบคุณใน

โอกาสต่อไป 

============================
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การประกวดคลิปวิดีโอ 
“กายภาพบําบัดเพ่ือสุขภาวะดี วิถีใหม่”

สรุปผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดี วิถีใหม่” ดังนี ้

 รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

  หนว่ยงานกายภาพบำบัดสวนพยอม จ.ร้อยเอ็ด 

 รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

  เครือข่ายคลินิกกายภาพบำบัด จังหวัดระยอง (ชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดระยอง) 

 รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  

  หนว่ยงานกายภาพบำบัด รพ.หนองบัวลำภู 

 รางวัลชมเชย 4 รางวัล 

  - เครือข่ายนักกายภาพบำบัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ.ระยอง (ชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดระยอง) 

  - หน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ระยอง (ชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดระยอง) 

  - คุณปยิะดา ใจอารีย์ 

  - ทีมงานอาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน โดยคณะอนุกรรมการสื่อสารระหว่างองค์กรจะส่งหนังสือขอบคุณทุกคลิปที่เข้าร่วมประกวด 

ในโอกาสต่อไป 

============================== 


