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ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย 


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์1 
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 ดังที่ทราบกันทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-  

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯทรงห่วงใยทุกข์สุขและสุขภาพของ

ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสรวมทั้ง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการดังจะเห็นได้จากการพระราชทาน

เครื่องมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและการจัดตั้งสถานพักพื้น

สวางคนิวาศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่

พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และเวชกรรมฟื้นฟูในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดย่อดังนี้


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 เมื่อปีพ.ศ.2495โรคโปลิโอระบาดเป็นครั้งใหญ่ขึ้นใน

ประเทศไทยมีผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยพิการเป็นจำนวนมากพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระราชปรารถ

ผ่านทางราชเลขาธิการ(หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์)พระราชทาน

เงินทุน“โปลิโอสงเคราะห์”จำนวน100,000บาทเพื่อใช้เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไขสันหลังอักเสบในการจัดซื้อเครื่องมือ

เครื่องใช้ทางด้านกายภาพบำบัดแก่คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลศิริราช

 เงินทุนพระราชทานในครั้งนั้นได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือ

เครื่องใช้ทางด้านกายภาพบำบัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น8รายการ

คือ1)เครื่องกระตุกกล้ามเนื้อ2เครื่อง2)หลอดรังสีinfrared

3เครื่อง3)เครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้าขนาด110V,40amp1

เครื่อง4)เครื่องshortwavediathermy2เครื่อง5)เครื่อง

whirlpoolbath1เครื่อง6)เครื่องทำให้น้ำอุ่นheater1เครื่อง

7)เครื่องสอนเดินwalkerผู้ใหญ่2เครื่องและเด็ก2เครื่อง

และ8)อ่างน้ำขนาดใหญ่สำหรับลงแช่ได้ทั้งตัว1เครื่อง

 อ่างน้ำขนาดใหญ่หรือHubbardtankและwhirlpoolbath

พระราชทานนี้ยังใช้การได้อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้โดยผ่านการ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าต่อมาผู้ป่วย

โรคโปลิโอจะมีจำนวนลดน้อยลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปแต่

เครื่องมือดังกล่าวก็ยังใช้เป็นประโยชน์ในการบำบัดรักษาเด็ก

โรคสมองพิการผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงจาก

โรคหรือสาเหตุอื่นๆปัจจุบันเครื่องดังกล่าวอยู่ในความดูแล

ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเครื่องHubbardtankพระราชทาน

นี้ถือเป็นสมบัติดีเด่นเป็นหนึ่งใน“120ชิ้นเอกของศิริราช”

(120MemorabiliaofSiriraj)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเยี่ยมชมและให้
ความสนพระทัยกิจการของโรงงานแขนขาเทียมที่ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการหลังจากได้เสด็จมาประกอบพิธีเปิดตึก“72ปี”ของโรงพยาบาล
ศิริราชเมื่อวันที่16มิถุนายน2516

เมื่อวันที่21ตุลาคมพ.ศ.2503สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์(พระยศ
ในขณะนั้น)เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกและพระราชทานนาม
ว่า“ตึกศรีสังวาลย์”และทรงเยี่ยมชมอ่างธาราบำบัดโดยมีแพทย์หญิง
สุนิตย์สุทธิสารรณกรถวายคำอธิบาย



J Thai Rehabil Med 2016; 26(3) -78-

 ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นโรงงานแขนขาเทียม

โดยมีอาจารย์ดำรงกิจกุศล(ตำแหน่งในขณะนั้น)หัวหน้าสาขา

เครื่องช่วยคนพิการเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการเมื่อเดือนมีนาคม

2503สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์(พระยศขณะนั้น)ได้เสด็จ

มาเปิดตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการตึกนี้นับว่าเป็นโรงงาน

แขนขาเทียมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในยุคนั้นมีชาวไทยและชาว

ต่างชาติจากละแวกใกล้เคียงมาขอใช้บริการทำแขนขาเทียม

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2518ตึกนี้ได้ถูกรื้อไปเพื่อสร้างตึกสยามินทร์

การทำแขนขาเทียมจึงย้ายไปอยู่ที่ตึกตรวจโรคนอกเก่าชั้น1

เรียก“สาขากายอุปกรณ์”ที่ต่อมาได้อยู่ในความดูแลของภาค

วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตั้งแต่ปีพ.ศ.2536

 ตึกศรีสังวาลย์(9ชั้น)ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อดีตเคยเป็น

ตึก3ชั้นและตึกเล็ก(สระน้ำ)1ชั้นได้รับพระราชทานนาม

ว่า“ตึกศรีสังวาลย์”เมื่อวันที่ 21ตุลาคม2503สมเด็จ

พระราชชนนีศรีสังวาลย์(พระยศขณะนั้น)ขณะดำรงตำแหน่ง

เป็น“ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์”ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธี

เปิดตึก“ศรีสังวาลย์”ณโรงพยาบาลศิริราชในพระปรมาภิไธย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯตึกดังกล่าว

ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้การดูแลบำบัดรักษาผู้

เจ็บป่วยและผู้พิการตลอดจนเป็นแหล่งใช้ประโยชน์สำหรับ

การศึกษาแก่แพทย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัด

และผู้สนใจอื่นๆเนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษามี

จำนวนมากขึ้นพื้นที่เดิมที่มีอยู่ไม่พอเพียงในปีพ.ศ.2528-

2530อาคารศรีสังวาลย์นี้ได้ถูกยุบและสร้างเป็นอาคารใหม่

8ชั้น(ต่อมาเพิ่มเป็น9ชั้น)และตึกเล็ก(อาคารสระน้ำ)สร้าง

เป็น4ชั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จมาเปิดตึก“ตึกศรี-

สังวาลย์”ใหม่เมื่อวันที่17เมษายน2530เป็นที่ปฏิบัติงาน

ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตลอดมาจนปัจจุบัน

 นอกจากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์

ฟื้นฟูดังกล่าวมาเบื้องต้นแล้วนั้นภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ในการที่ได้รับโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมถวายการดูแลบำบัดรักษา

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและพระบรม-

วงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับว่า

เป็นเกียรติยศความภาคภูมิใจของภาควิชาฯอย่างหาที่สุดมิได้

ซึ่งได้จดจารจารึกไว้ในหัวใจชั่วนิรันดร์


โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 พลตรีขุนปทุมโรคประหารได้เริ่มการก่อตั้งแผนกกายบำบัด

ครั้งแรกขึ้นในเมืองไทยเมื่อปีพ.ศ.2478ต่อมาเมื่อ6ต.ค.2483

พลตรีขุนปทุมโรคประหารได้มีโอกาสศึกษาวิชาPhysical

Medicineที่NorthWesternUniversityเมืองChicagoประเทศ

สหรัฐอเมริกาและอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้ง

ที่2ท่านได้เดินทางกลับและก่อตั้งทูเมอร์คลินิกและขยายงาน

แผนกกายภาพบำบัดที่บริเวณชั้นล่างตึกรังสี(พระตำหนัก

อุดมวนาภรณ์ในพระราชวังพญาไท)ในปีพ.ศ.2491และใน

พ.ศ.2493ท่านได้ก่อตั้งหน่วยแขน–ขาเทียมขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟู

ผู้พิการในช่วงสงครามเกาหลีรวมทั้งประดิษฐ์แขน–ขาเทียม

เครื่องมือกายภาพบำบัด22รายการและได้ผลิตถังน้ำอุ่น

(Hubbardtank)ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านhydro-

therapyมาใช้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยสำหรับใช้ออกกำลังกาย

เพื่อฟื้นฟูเด็กพิการในช่วงมีการระบาดของโปลิโอซึ่งอธิบดี

กรมอนามัยยอมรับว่ายังไม่เคยมีใช้มาก่อน

 ขณะนั้นโรคโปลิโอระบาดมีผู้มาขอรับการรักษาที่แผนก

กายภาพบำบัดที่พลตรีขุนปทุมโรคประหารได้ก่อตั้งขึ้นเป็น

จำนวนมากดังนั้นในวันที่27พ.ย.2495เวลา11.00น.

หลังจากได้เสด็จเยี่ยมทหารป่วยเจ็บที่มาจากสมรภูมิเกาหลี

ณตึกมานะธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดชฯได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกรังสีทรงทอด

พระเนตรกิจการของกองรังสีกรรมและแผนกกายภาพบำบัดซึ่ง

รวมถึงงานธาราบำบัดและงานกายอุปกรณ์เทียมกายอุปกรณ์

เสริมที่พลตรีขุนปทุมโรคประหารถวายให้ทอดพระเนตรและ

ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานทรัพย์จำนวน250,000บาท

ก่อตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์เมื่อ27ธ.ค.2495และเริ่มก่อสร้าง

อาคาร“ตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัด”ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ25พ.ย.

2496
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เมื่อวันที่27พ.ย.2495เวลา11.00น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จเยี่ยมทหารป่วยเจ็บที่มาจากสมรภูมิเกาหลี

ณตึกมานะธรรมและได้เสด็จพระราชดำเนินไปตึกรังสี
ทรงทอดพระเนตรกองรังสีกรรมและแผนกกายภาพบำบัด

 ต่อมาเมื่อวันที่19ก.พ.2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเปิดตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัดและถือ

เป็น“วันโปลิโอสงเคราะห์”ตั้งแต่นั้นมา

 ในปีพ.ศ.2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดชฯได้พระราชทาน“ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน”เพื่อ

ใช้ในการฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยราชการสนามที่ได้รับ

บาดเจ็บและพิการจากสงครามเวียดนามซึ่งได้มารับการรักษาตัว

เป็นจำนวนมากที่รพ.พระมงกุฎเกล้าและพระราชทานแต่งตั้ง

ให้พลตรีขุนปทุมโรคประหารเป็นผู้อำนวยการเมื่อ2พ.ค.

2511

 วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2513เวลา15.30น.พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จพระราชดำเนิน

โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานไปยัง

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพและ

โรงฝึกงานพระราชทานแก่ทหารพิการเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน

ถึงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานพลตรีขุนปทุมโรคประหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานเฝ้าฯรอรับเสด็จฯ

แล้วกราบบังคมทูลรายงานกิจการของศูนย์ฯหลังจากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงฝึกงานพระราชทานทอดพระเนตร

เครื่องมือในการรักษาพยาบาลทหารที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานในโอกาสนี้คือเครื่องลดอุณหภูมิของร่างกาย

จำนวน2เครื่องเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดสมองและที่นอน

ยางสำหรับใช้ในการรักษาคนไข้โดยมีร้อยเอกนายแพทย์

บัวจันทร์สกุลณะมรรคาเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายคำอธิบาย

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดเตรียม

ผู้ป่วยให้ใช้แขนขาเทียมได้โดยเร็วหลังจากการผ่าตัดโดยมี

พันโทนายแพทย์ธำรงรัตน์แก้วกาญจน์เป็นผู้กราบบังคมทูล

ถวายคำอธิบายและได้มีการสร้างตึกลิ้นจี่กิตติขจรขึ้นเป็น

สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยทหารที่พิการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี

พ.ศ.2513

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงได้สร้าง

คุณูปการให้กับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูไทยในด้านการสนับสนุน

ให้ดูแลฟื้นฟูทหารและผู้พิการให้ดีที่สุดเช่นสนับสนุนงานด้าน

ธาราบำบัดงานกายอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้

ยังได้ส่งเสริมให้ทหารและผู้พิการได้ฝึกอาชีพดังจะเห็นได้ว่า

ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อสร้างศูนย์อาชีพพระราชทานให้เป็น

แนวทางเพื่อผู้พิการจะได้มีอาชีพดูแลตัวเองซึ่งงานฝึกอาชีพนี้

ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโดยมีท่านขุนปทุมโรค-

ประหารไปดูแลเป็นท่านแรกและได้สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน

 สำหรับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้

ดำเนินการดูแลทหารและพลเรือนที่พิการมาอย่างต่อเนื่องและ

ได้ขยายงานด้านต่างๆให้ครอบคลุมดูแลผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น

โดยมีหอผู้ป่วยใน40เตียงและตรวจรักษาผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย
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100ราย/วันและมีการตรวจพิเศษและคลินิกเฉพาะทางที่

เพิ่มขึ้นได้แก่การตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า(Electrodiagnosis),การตรวจวินิจฉัยระบบทางเดิน

ปัสสาวะ(Urodynamicstudy),การตรวจอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย

โรคกล้ามเนื้อและโรคกระดูก(Diagnosticultrasoundfor

musculoskeleton),คลินิกลดเกร็ง(Spasticityclinic),คลินิก

ฟื้นฟูหัวใจ(Cardiacrehabilitationclinic),คลินิกฟื้นฟูโรคปอด

(Pulmonaryrehabilitationclinic),คลินิกแก้ไขปัญหาทาง

เพศในผู้พิการ(Sexualrehabilitationclinic),คลินิกรักษาแผล

เรื้อรังขั้นสูง(Advancewoundcareclinic),คลินิกโรคเท้า

(Footclinic)

 อีกทั้งยังได้ให้การดูแลผู้ป่วยราชการสนามอย่างครบวงจร

โดยได้จัดให้มีการฝึกและการทำกิจกรรมฟื้นฟูณสถานพักฟื้น

ตากอากาศบางปูเพื่อให้ผู้ป่วยราชการสนามและครอบครัวมี

ความมั่นใจว่าจะสามารถดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆได้โดยเฉพาะ

ด้านกิจวัตรประจำวันและหาแนวทางที่จะให้ผู้ป่วยทหารพิการ

และครอบครัวได้มีอาชีพที่เหมาะสมต่อไป(Prevocational

training)ตลอดจนได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านทหารพิการและจัด

สัมมนาให้ชุมชนที่ทหารพิการอยู่นั้นได้ร่วมกันดูแลทหารพิการ

เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุดและได้ส่งอาจารย์แพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์เทียมกายอุปกรณ์

เสริมไปร่วมทำงานกับกองออร์โธปิดิกส์ในคลินิกแขนขาเทียม

ส่วนงานด้านเวชศาสตร์การกีฬาในผู้พิการ(SportMedicine

fordisabled)ก็ได้มีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญ

ด้านนี้ไปช่วยงานถึงระดับเป็นแพทย์ประจำทีมนักกีฬาคนพิการ

ไทยในพาราลิมปิกส์เกมส์

 นอกจากนี้พลตรีหญิงเฟื่องฟ้าคุณาดรอาจารย์อาวุโสด้าน

เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังได้เป็น

กรรมการแพทย์ของมูลนิธิสายใจไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ทรงก่อตั้งขึ้นและทรงพระกรุณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชทาน“ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน”และแต่งตั้งให้

พลตรีขุนปทุมโรคประหารเป็นผู้อำนวยการ
เมื่อ2พ.ค.2511ณพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพ
และโรงฝึกงานพระราชทานแก่ทหารพิการโดยพลตรีขุนปทุมโรคประหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานเฝ้าฯรอรับเสด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จเปิดตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัดเมื่อ19ก.พ.2497
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โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯออกหน่วยแพทย์

ติดตามดูแลสมาชิกสายใจไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 ทั้งนี้เพื่อให้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯดังที่ได้ทรงพระราชทาน

พระราชดำรัสเกี่ยวกับผู้พิการไว้ว่า“ผู้ที่พิการทางกาย เมื่อได้  

รับการฟื้นฟูบำบัดแล้ว จะไม่พิการทางจิตใจต่อไป เพราะ  

จะสามารถช่วยตัวเอง และประกอบอาชีพต่อไปได้ ” 


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส

 เมื่อวันที่15เมษายน2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

ภูมิพลอดุลยเดชฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ-

บรมราชินีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานรับมอบที่ดินประมาณ

60ไร่ณตำบลบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งหมดจากนายอื้อจือเหลียงประธานกรรมการอื้อจือเหลียง

มูลนิธิ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราช-

ทานต่อให้สภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม-

ราชินีนาถเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อตั้งเป็นโรง

พยาบาลพักฟื้นคนเจ็บเรื้อรังที่ต้องการอยู่รับการรักษาในโรง

พยาบาลเป็นเวลานานและพระราชทานนามสถานที่นี้ว่า“สวาง-

คนิวาส”(อ่านแบบบาลีว่าสะ-วาง-คะ-นิ-วาดแปลว่าเมือง

สวรรค์แต่ถ้าอ่านแบบสันสกฤตว่าสะ-หวาง-คะ-นิ-วาดจะ

แปลว่าเมืองนรก)และโรงพยาบาลที่สภากาชาดไทยตั้งขึ้นตาม

พระราชประสงค์ใช้ชื่อว่า”สถานพักฟื้นสวางคนิวาส”ซึ่งต่อ

มาในปีพ.ศ.2524ซึ่งเป็นปีสากลคนพิการสภากาชาดไทย

เห็นความสำคัญของผู้ป่วยพิการจึงเปลี่ยนสถานพักฟื้นสวาง-

คนิวาสให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาสตั้งแต่

วันที่10มิถุนายนพ.ศ.2525

พลตรีขุนปทุมโรคประหาร
น้อมเกล้ากราบภาพแกะสลักของทหารพิการ

เมื่อ5ธ.ค.2521เวลา16.30น.

 ในวันที่17พฤษภาคม2542สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ได้เสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งมีความทันสมัย

และสถานที่ให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันศูนย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟูสวางคนิวาสมีความเจริญเติบโตจนมีเตียงคนไข้ถึง100

เตียงมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด180คนมีบริการรักษาคนไข้เป็นที่

ฝึกของแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู,นักศึกษากายภาพ

บำบัด,นักศึกษากิจกรรมบำบัด,นักศึกษาอรรถบำบัดจาก

ทุกสถานบันที่มีการสอนวิชาเหล่านั้นและขณะนี้ยังมีบริการ

Daycareให้กับเด็กพิการทางสมองตามพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและล่าสุดมีการจัดตั้งศูนย์

ขาเทียมสาขาของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนีรวมอยู่ด้วย

 นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

เป็นผู้ให้กำเนิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยที่“สวาง-

คนิวาส”ที่พระองค์พระราชทานให้สภากาชาดไทยตั้งแต่

พ.ศ.2505


