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เอกสารการก่อตั้งชมรม 

ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 

 

วันที ่ 16 มกราคม 2562 

ช่ือชมรม (ภาษาไทย) ชมรมแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูเฉพาะทางบาดเจ็บไขสันหลัง 

     (ภาษาอังกฤษ) Society of Thai Physiatrists Specialized in Spinal Cord Injury  
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการฟ้ืนสภาพผูป่้วยบาดเจ็บไขสนัหลงั รวมทัง้ทกัษะการเป็นผูน้  าทีม และการ

ถ่ายทอดความรู ้ใหแ้กส่มาชิก 

2. เพื่อพฒันาตน้แบบกระบวนการฟ้ืนสภาพอย่างครอบคลมุโดยทีมผูเ้ชี่ยวชาญบาดเจ็บไขสนัหลงั 

3. เพื่อพฒันางานวิจยัดา้นกระบวนการฟ้ืนสภาพบาดเจ็บไขสนัหลงัเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูป่้วย ผูพ้ิการ และครอบครวั 

และน าผลงานวิจยัไปใชข้บัเคลื่อนนโยบายและระบบสาธารณสขุของประเทศ 

4. เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตใหผู้ป่้วย/ผูพ้ิการบาดเจ็บไขสนัหลงัในสงัคมไทย 

5. เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าหลกัสตูร อนุสาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟสู  าหรบัผูป่้วย/ผูพ้ิการบาดเจ็บไขสนัหลงั 
 

รายช่ือกรรมการบริหารของชมรม 
รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ   ประธานชมรม  
พญ. ปิยะนชุ เสมอวงษ์    รองประธาน 
พญ.ภรูชิา  ชยัวิรชั   เหรญัญิก 
นพ. หาญชยั พินยักลุ   กรรมการ   
พญ. อภิญญา เอ่ียมตระการ  กรรมการ   
พญ. อบุลวรรณ  วฒันาดิลกกลุ  กรรมการ   
พญ. สรุางคณา อินทรส์ขุ   กรรมการ   
พญ. รชัวรรณ สขุเสถียร   กรรมการ   
พญ. นภสักรณ ์โกมารทตั  กรรมการ   
พญ. ฐิตาภรณ ์วนัดี   กรรมการ   
พญ.อจัฉรา วงัชมุทอง   กรรมการ  และเลขานกุาร 
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รายชื่อสมาชิกชมรม 

 ช่ือ-นามสกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน E-mail 
เบอร์

โทรศพัท ์

 เขต 1 เชียงใหม่  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู แพร ่น่าน  

1 รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ รพ. มหาราชนครเชียงใหม ่ apichana.k@cmu.ac.th  0897651397 
2 รศ.นพ. สยาม ทองประเสรฐิ รพ. มหาราชนครเชียงใหม ่ siam.tongpr@cmu.ac.th   
3 ผศ.พญ. ปรชัญพร ค าเมืองลือ รพ. มหาราชนครเชียงใหม ่ pratchayapon.k@cmu.ac.th   
4 อ.นพ. สนิธิป พฒันะคหูา รพ. มหาราชนครเชียงใหม ่ umedicus@hotmail.com  0806800602 
5 พญ.อจัฉรีย ์แกว้มา รพ. นครพิงค ์เชียงใหม ่ aung.vivat@gmail.com   
6 พญ. นิตินาถ วงษต์ระหง่าน รพ. ประสาทเชียงใหม่ nitinatw@hotmail.com 0815301352 
7 พญ. ชลาทิพย ์ซื่อวฒันะ  รพ. สนัทราย เชียงใหม ่ suewatana@yahoo.com  0876732052 
8 พญ. พชัรา เรืองวงคโ์รจน ์ รพ. เชียงรายประชานเุคราะห ์ patruchrh@gmai.com  0869132982 
9 นพ. ฐิติ ธรุดาราตระกลู รพ. พะเยา thiti387@gmail.com 0863119387 
10 พญ. คณุธัญญ ์เหลา่ไพโรจน ์ รพ. ล  าพนู kooltunny@hotmail.com  0894331013 
11 นพ. อนวุตัร สวุรรณกาศ รพ. ล  าพนู suwannakadanuwat@gmail.co

m  
0908939405 

12 พญ. ภรูชิา ชยัวิรชั รพ. น่าน phurichapmr@gmail.com  0817838262 
13 พญ. ธิดารตัน ์เกียรติวรพนัธุ ์ รพ. ปัว น่าน vevy_veci@hotmail.com  0896359510 
14 พญ. ชื่นชนก นพิิฐวธันะผล รพ. แพร ่ jingabellrock@gmail.com  0814074421 
 เขต 2 พิษณุโลก  พิษณโุลก ตาก เพชรบรูณ ์สโุขทยั อตุรดิตถ ์  
15 พญ. ปานจิต วรรณภิระ รพ. พทุธชินราช พิษณโุลก panjitw@yahoo.com   
16 พญ. ไตรลกัษณ ์วรวรรณธนะชยั รพ. เพชรบรูณ ์ namsong333@gmail.com   
 เขต 3 นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ก าแพงเพชร ชยันาถ พิจิตร อทุยัธานี  
17 นพ. สรุชยั ลีวะพงษเ์พียร รพ. ชยันาทนเรนทร chai_pmr@hotmail.com   
18 นพ. ทวีศกัด์ิ สตูรภาษานนท ์ รพ. สวรรคป์ระชารกัษ ์ taweepmr@gmail.com  
19 นพ. คณินณ ์เศรษฐไพศาล  รพ. อทุยัธาน ี knotkhanin@gmail.com   
 เขต 4 สระบุรี  สระบรุี อยธุยา ลพบรุี สิงหบ์รุี อ่างทอง ปทมุธานี นนทบรุี นครนายก  
20 พญ. นภสักรณ ์โกมารทตั สถาบนัสิรนิธรฯ napasakorn57@gmail.com  0869194656 
21 พญ. ดลฤดี ศรีศภุผล สถาบนัสิรนิธรฯ dsrisup@gmail.com 0879743424 
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22 พญ. จไุรรตัน ์บวัภิบาล  สถาบนัสิรนิธรฯ jurairat_jaa@hotmail.com 0979698566 
 

 เขต 5 ราชบุรี  ราชบรุี กาญจนบรุี ประจวบขีรีขนัธ ์เพชรบรุี สมทุรสงคราม นครปฐม สพุรรณบรุี สมทุรสาคร  
23 พญ. รุง่อรุณ มหาไชย รพ. ราชบรุ ี rungarunmahachai@hotmail.com  0851769091 
24 พญ. ฐิตาภรณ ์วนัด ี รพ. ประจวบคีรีขนัธ ์ gonja1981@gmail.com   
25 พญ. น า้เพ็ญ แกว้ประหลาด รพ. พหลพลพยหุเสนา  

กาญจนบรุ ี
nampen084@gmail.com   

26 พญ. สมุาลี วรรณปิยะรตัน ์ รพ. เจา้พระยายมราช 
สพุรรณบรุ ี

smlmedchula@gmail.com   

 เขต 6 ระยอง  ระยอง จนัทบรุี ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ตราด สระแกว้ ปราจนีบรุี สมทุรปราการ  
27 พญ. ปิยะนชุ เสมอวงษ ์ รพ. ชลบรุี  piyanujchb@gmail.com   
28 พญ. จารุวรรณ กิตติวราวฒุ ิ ม.บรูพา บางแสน ชลบรุี kittiwarawut@go.buu.ac.th  089775197 
29 พญ. อจัฉรา วงัชมุทอง รพ. สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ 

ชลบรุ ี
Yeejook_jook@hotmail.com 
 

 

30 พญ. วิวรรณ โกศลานนัท ์ รพ. พระปกเกลา้ จนัทบรุี pukk74@yahoo.com 0818417824 
31 นพ. สชุาติ ตนัตินิรามยั รพ. พระปกเกลา้ จนัทบรุี suchat-96@hotmail.com  0815767693 
 เขต 7 ขอนแก่น  ขอนแก่น กาฬสิทธุ ์มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด  
32 พญ. อภิญญา เอ่ียมตระการ รพ. ขอนแก่น ya.eiamtrakarn@gmail.com   
33 พญ. บวักาญจน ์กายาพาด รพ. ขอนแก่น   
34 พญ. ดวงใจ บวัขวา  รพ. ชมุแพ ขอนแกน่ djbkpmr@gmail.com   
35 พญ. กนกพร โชคคติวฒัน ์ รพ. มหาสารคาม kanokporn.makh@gmail.com   
36 พญ. ปรียาภรณ ์พนูวศิน รพ. รอ้ยเอ็ดธนบรุ ี preyaporn_o@hotmail.com   
 เขต 8 อุดรธานี  อดุรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบวัล าภ ูเลย  
37 พญ.สณีุ เศรษฐเสถียร รพ. อดุร sunee_hosp@hotmail.com   
 เขต 9 นครราชสีมา  นครราชสมีา ชยัภมิู บรุีรมัย ์สรุินทร ์  
38 พญ. รชัวรรณ สขุเสถียร รพ. มหาราชนครราชสีมา rachawan.su@cpird.in.th   
39 พญ. พรรณวดี สารวนางกลู รพ. สรุนิทร ์ panwasurin@gmail.com   
40 พญ. ศรีสดุา หมั่นเที่ยง รพ. ปราสาท จ.สรุนิทร ์ noinara@gmail.com   
 เขต 10 อุบลราชธานี  อบุลราชธารี มกุดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ  
41 พญ. สรุางคณา อินทรส์ขุ รพ. สรรพสิทธิประสงค ์

อบุลราชธาน ี
kookkui2448@gmail.com 0819812248 
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42 พญ. ปัญจมา ตนัวฒันะพงษ ์ รพ. สรรพสิทธิประสงค ์
อบุลราชธาน ี

janettee89@hotmail.com 
 

0896649602 

43 พญ. เดือนฉาย โพธิ์งาม รพ. ศรสีะเกษ tik_surin@yahoo.com   
 เขต 11 สุราษฎานี  สรุาญฎรธ์านี กระบี่ ชมุพรนครศรีธรรมราช พงังา ภเูก็ต ระนอง  
44 พญ. ธัญลกัษณ ์ขวญัสนทิ รพ. สรุาษฎรธ์านี tanyaluck.pmr@gmail.com   
45 พญ. อจัฉร ีแกว้ทอง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช akaewtong@gmail.com   
46 นพ. ขวญั ยาดาโอ รพ. ระนอง mPireles010@gmail.com   
 เขต 12 สงขลา 

สงขลา ตรงั นราธิวาส ปัตตานี พทัลงุ ยะลา สตลุ 
 

47 นพ. หาญชยั พินยักลุ รพ. หาดใหญ่ สงขลา harnchaip@yahoo.com  0814788077 
48 พญ. นาตยา พิทกัษจ์ินดา รพ. หาดใหญ่ สงขลา poo_pita@hotmail.com  
49 พญ. จิรวรรณ ชทูพิย ์ รพ. สงขลา cchootip@yahoo.com   
50 อ.นพ. สทุธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน รพ. สงขลานครนิทร ์ stipchat@yahoo.com   
51 อ.พญ. ตลุญา ดิสนีเวทย ์ รพ. สงขลานครนิทร ์ p.tulaya@gmai.com  0815405481 
52 พญ. ธิติมา ศิรมิาตยาพนัธุ ์ รพ. ตรงั thima_pmr@yahoo.com   
53 พญ. ชฎาภรณ ์จริรตันโสภา รพ. ยะลา chengrehab@yahoo.com   
54 พญ. พนารตัน ์เที่ยงสทุธิสกลุ รพ.ยะลา phanarat_rehab@hotmail.com  
  เขต 13 กรุงเทพฯ   
55 พญ. ชยาภรณ ์โชติญาณวงษ ์ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช

พยาบาล 
hedhom200@hotmail.com 
 

 

56 พญ. ไพรนิทร ์เลาหสนิณรงค ์ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล 

ployee_ppl4@hotmail.com  0861672629 

57 พญ. อบุลวรรณ วฒันาดิลกกลุ  สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี 

ubonwon.wat@gmail.com  0891054514 

58 พญ. กนัตน์ิษฐ์ พงศพ์ิพฒั
ไพบลูย ์

รพ. สมิติเวชศรีนครนิทร ์ ning665@gmail.com  0952515207 

Update 4 February 2019 
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